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Verksamhetsberättelse för Brålanda 

Väntjänsts verksamhet 2018 
 
Organisation: 

Brålanda Väntjänst är en fristående paraplyorganisation bestående av 

organisationer/föreningar, församlingar, företag m fl i Brålanda och 

Vänersborgs kommun. Alla är välkomna oavsett om man är med i någon 

av medlemsorganisationerna eller inte.  

Medlemmar är följande:  

Brålanda Centerkvinnor, Brålanda Country club, Brålanda 

Företagarförening, Brålanda Galleria, Brålanda Lottakår, Brålanda IF, 

Brålanda MHF-avdelning, Brålanda/Sundals Ryrs Hembygdsförening, 

Brålanda IF, Brålanda Röda Korskrets, Brålanda Skola, Brålanda Skolas 

Föräldraförening, Brålanda Socialdemokratiska förening, Brålanda 

Trädgårdsförening, Centerpartiet Vänersborgs kommunkrets, 

Dalbergså/Holmåns Vattenråd, Dalslands södra Biodlareförening, 

Dal/Väst socialdemokratiska förening, Equmeniakyrkan, FUB Södra Dal, 

Föreningen Brålanda Stationshus, Gestad IF, Kamratringen (IOGT/NTO), 

Kristdemokraterna i Vänersborg, Lions Club, LRF, Moderaterna, SK 

Granan, Släktforskarna, SPF Seniorerna Södra Dal, Smyrnaförsamlingen, 

Orvar Stolts Fastigheter, Studieförbundet Vuxenskolan, Sundals Ryrs 

Byalag, Åttersruds Bygdegårdsförening, Svenska Kyrkan Brålanda 

pastorat, Vänersborgsbostäder och Vänersborgs kommun.  

 

Varje medlem utser två företrädare att delta i Väntjänstens 

ombudsförsamlings årsmöte. Årsmötet väljer verksamhetsstyrelse, som 

anförtros det direkta ansvaret för Brålanda Väntjänsts aktiviteter och 

verksamheter.  

 
För den dagliga verksamheten svarar en verksamhetsgrupp, vald av 

verksamhetsstyrelsen. Verksamhetsstyrelsen utser även en arbetsgrupp för 

besöksverksamhet och anhörigstöd. Omsorgsgruppen träffas vår och höst 

för att planera de aktiviteter som vi har på äldreboendet. 
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Väntjänsten har bemanning i Stationshuset med telefontid månd, onsd och 

torsdag.  

 

Sammanträden: 

• Verksamhetsstyrelsen har haft 4 sammanträden samt ett 

konstituerande möte. 

• Verksamhetsgruppen har haft 4 sammanträden. 

• Arbetsgruppen för besöksverksamhet och anhörigstöd har haft 4 

träffar. 

 

Styrelse och grupper har bestått av följande personer: 

 

Verksamhetsstyrelsen: 

Verksamhetsstyrelsen har bestått av 7 st ledamöter + en hedersledamot, 

samt vid årets slut en adjungerad ledamot. 

 

Orvar Carlsson (ordf.), Gun-Britt Åkesson (vice ordf.), Per-Olof 

Gustafsson (sekr.), Gunilla Aronsson (kassör), Tage Severinsson, Sven-

Göran Svensson, Ann-Christine Karlsson (kommunens repr.) och Eva 

Hjalmarsson som hedersledamot och Lars Karlsson som adjungerad. 

 

Eftersom vår ordf Orvar Carlsson gick bort den 29 sept 2018 har vice ordf   

med hjälp av den övriga styrelsen skött arbetet i styrelsen. 

 

Verksamhetsgruppen: 

Orvar Carlsson ansvarig, Gun-Britt Åkesson ansvarig, Anita Lindberg, 

Berit Aronsson, Borghild Lindqvist, Sven Göran Svensson, Lennart Malm, 

Margareta Gustavsson, Lasse Karlsson och Gudrun Larsson. 

 

Arbetsgruppen för besöksverksamhet och anhörigstöd: 

Ann-Christine Karlsson (sammankallande), Anita Lindberg (vice 

sammankallande), Inga Lill Johansson, Ingrid Eriksson, Doris 

Severinsson, Anette Jarsved Carlson, Gudrun Larsson, Else-Marie 

Carlsson och Eva Hjalmarsson. 
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Omsorgsgruppen: 

Har bestått av drygt ett 30-tal ansvariga och medhjälpare. 

 

Anhörigambassadör är Anita Lindberg. 

 

Frivilligarbetet: 

Frivilligarbetet är helt avgörande för att verksamheten skall fungera. 

De flesta frivilliga tillhör någon av våra medlemsorganisationer.  

Man deltar i aktiviteter och hjälper till efter förmåga, kunskap och intresse.  

En utmaning vid ideellt arbete är naturligtvis att få människor att ställa 

upp. För närvarande har vi drygt ett 60-tal personer som har någon form av 

lednings- och ansvarsfunktion i olika grad, utan dem så skulle inte 

verksamheterna fungera. 

 

Stationshuset: 

Stationshuset är Brålanda Väntjänsts mötesplats där vi samlas och har 

aktiviteter. Viss verksamhet finns också under sommar- och julperioden.  

 

Sinnenas Hus: 

Väntjänsten hyr även Sinnenas hus av Vänersborgs kommun. 

Här bedrivs mycket hälsoarbete. Måndagar är det promenader i närområdet 

och på torsdagar även sittgympa. Dessa aktiviteter är väldigt uppskattade. 

En cirkel i akvarellmålning och en bokcirkel har hållits här. Vid andra 

större aktiviteter i Brålanda, t ex julmarknaden, har vi haft öppet hus med 

fika och visat upp vår verksamhet för allmänheten, samt på bygdedagen. 

 

Motionsträning hos STC: 

Väntjänsten har i samarbete med STC motionsträning i deras anläggning 

vid Cypressen. 

  

Cirkel-, kultur- och temaaktiviteter: 

I stationshuset pågår det återkommande aktiviteter varje vecka såsom 

bakning, minnesträningar i olika former (bingo, kortspel, bridge, Gin 

Rummy), stickcafé, broderi och ukulele.  
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Ett antal kultur- och temaaktiviteter har genomförts med olika föreläsare 

och berättare, modevisning, lilla antikrundan, utställning, 

musikunderhållning samt studiecirklar.  

Föredrag om "Brålanda förr". 

 

Studiecirklarna med "Fågelskådning" och "Känn ditt Dalsland" har 

fortsatt. En välbesökt vår- och en höstkonsert har anordnats i musikskolans 

aula. 

En ny verksamhet har startats upp i kv Tallen med gemenskap, fika och 

samtal. 

 

Utomhusaktiviteter: 

Vandringar och promenader anpassade efter olika behov och 

förutsättningar är en viktig del av verksamheten. Motionsaktiviteten "På 

spåret" med promenader för damer vid elljusspåret har fortsatt. 

Andra motionsformer på programmet är gymnastik och konditionsträning.  

 

Arbetsgruppen för besöksverksamhet och anhörigstöd: 

Arbetsgruppen har arrangerat äldreträffar riktade till personer 80 år och 

däröver, och deras anhöriga.  

Rörviksträffen, där det bjöds på mat, tårta, underhållning och bussresa 

mellan Brålanda – Rörvik. 

Äldredag för 80+ med sopplunch i Stationshuset.  

I besöksverksamheten har frivilliga under året gjort kontinuerliga 

hembesök hos personer som önskat det. 

Trygghets-ringning finns för den som så vill ha. 

Väntjänst i samarbete med kommunen och skolan: 

En stor del av Brålanda Väntjänsts arbete har varit att anordna 

gemenskapsträffar, tillsammans med kommunen, på äldreboendena med 

underhållning och servering en gång i månaden på Solrosen. 

En lördag i månaden har vi Mys med eftermiddagsfika på Prästkragen 

samt högläsning var fjortonde dag på Sörbygården. 

Ett antal personer från Väntjänsten firade Valborg på skolan och hjälpte 

till så att eleverna fick spela boule. Eleverna sjöng och spelade ute på 
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skolgården. Där serverades också korv o bröd. Skolan bjöd på kaffe o tårta 

vilket var uppskattat bland dem som hjälpte till.  

 

Ekonomin: 

Ekonomin är alltid en utmaning.  

• Vänersborgs kommun stöder oss med bidrag till lokalhyrorna.  

• Från Studieförbundet Vuxenskolan erhåller vi kultur- och cirkelbidrag 

för våra aktiviteter.  

• Försäljning av kaffe, inkomst från olika tillställningar och bingospel 

är intäkter som vi också är beroende av. 

• Kommunen betalar för att vi serverar kaffe och bidrar också med 

kostnaden för musik och underhållning.  

• Bidrag från privatpersoner och organisationer ger också ett 

välkommet tillskott. 

 

Trots att alla arbetar oavlönat, krävs det stadigvarande ekonomiska 

förutsättningar för att driva en väl fungerande verksamhet. 

 

Marknadsföring: 

• Affischer har kontinuerligt satts upp på anslagstavlorna i samhället. 

• Annonsering sker i Melleruds Nyheter som täcker upp samtliga 

hushåll. 

• Väntjänsten har en väl fungerande hemsida. 

• Information om vår verksamhet går mycket via ”mun till mun”.  

• Programbladen finns på olika platser i samhället. 

 

 Övrigt: 

• Vi har gjort upprustning i Sinnenas hus så att verksamheten skall 

fungera bra. 

• Vi har haft modevisning för seniorer vår o höst. En uppskattad dag för 

många.  

• Vi hjälper Stolts fastigheter med en återkommande grillfest i början 

av augusti för boende på Källeberg.  

• Vi deltog i julmarknaden med att ha Öppet Hus i Sinnenas Hus. 

• Varje termin börjar med en Kick Off för alla frivilliga medarbetare. 
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• Vårterminen avslutas med sillsexan på Granan.  

• Inför juluppehållet skickades ett julbrev till alla frivilligarbetare med 

ett litet presentkort.  Det var ett tack till alla frivilliga som ställt upp 

under året. 

 

Verksamhetsstyrelsen vill med denna redovisning, av 2018 års 

verksamhet, framföra ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt 

stöttat verksamheten under året. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vandring med Ingrid" en solig septemberdag på Bollungsnäs och med 

Bollungssjön i bakgrunden. 
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