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FRÅN BRAND TILL NYBYGGNAD 

1987 

17 juli Gamla Främjarstugan, som låg på udden där nu grillplatsen finns, totalförstördes i en brand.  

21 juli Polisen söker vittnen i båt enligt artikel i EP. 

22 juli EP skriver att branden föregåtts av ett inbrott samma dag. 

3 augusti 18-åring erkänner, ungdomar knutna till brottet enligt artikel i EP. 

6 augusti Brev från läsekretsen i EP. ”En förlust för hela Enköping” Hans Wallgren. 

10 augusti Fritidsnämndens AU uppdrog till fritidskontoret och fastighetskontoret att utreda 

 Bredsandsområdet och beakta återbyggandet av Främjarstugan. 

21 augusti Scoutstugan brann ned till grunden under natten. 

 

1988  

2 februari Ny Främjarstuga eller utbyggnad av Bredsansserveringen? Artikel i EP där Kurt Pettersson, Arne 

Wåhlstedt och Björn Brisfors intervjuas. 

16 mars  Lokalavdelningens årsmöte genomförs i Åsenstugan där 69 medlemmar deltog. Inbjuden var 

Lennart Hallgren som framförde att han trodde på ett beslut under april. Årsmötet ville ha en 

ny stuga på samma plats. 

12 april Ny Främjarstuga ska byggas närmare Fagerudd, fritidsnämnden är överens enligt EP. 

25 april Fritidsnämnden beslutade att hos tekniska utskottet föreslå att stugan byggs upp i nära 

anslutning till den gamla platsen. Max 600.000 kr från kommunen. 

17 maj Fritidsnämndens AU bordlägger ärendet. 

20 maj Enligt artikel i EP så vill nu politikerna nå en helhetslösning på området. Troligtvis blir det ingen 

uppbyggnad utan i stället en tillbyggnad av Bredsandsserveringen. 
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27 maj Funderingar kring för- och nackdelar med en om- och tillbyggnad av nuvarande 

Bredsandsserveringen, skrivelse överlämnas av Kurt Pettersson och Hans Wallgren tillSven-

Hugo Pettersson. 

31 maj Fritidsnämndens AU beslutar att stadsbyggnadskontoret tillsammans med berörda kommunala 

förvaltningar och stiftelsen Fagerudd samt Friluftsfrämjandet lämnar förslag på disposition av 

mark i Bredsand för behandling i budgetberedningen. 

30 juni Förslag om naturskola ska utredas. Friluftsfrämjandets nya stuga är en lämplig bas enligt 

Västerledsskolans rektor Berthold Beste. EP intervjuar. 

11 juli EP intervjuar Sommarkuls-ledarna Monica Hallgren och Lena Johansson. 

30 augusti Insändare i EP. ”Friluftsfrämjandet måste få komma igång med att bygga sin stuga i Bredsand” 

Lennart Hallgren (C) ordförande i fritidsnämnden. 

20 september Stadsbyggnadskontoret redovisar i skrivelse om markdisposition i Bredsand. 

3 oktober Kurt Pettersson och Hans Wallgren uppvaktar Sven-Hugo Pettersson samt överlämnar skrivelse 

till kommunstyrelsens AU. 

4 oktober Stig Järvetun föreslår att kommunstyrelsens AU tillstyrker återuppbyggnad enligt 

Friluftsfrämjandets förslag. AU bifallerJärvetuns förslag. 

13 oktober Kommunstyrelsen beslutar enligt AU men med en ändring enligt Erling Buråker att kostnader 

över 600.000 kr skall täckas av Friluftsfrämjandet. 

 

1989 

9 februari Representanter från fritidshemmen sänder skrivelse till socialnämnden. 

22 mars Byggnadsnämnden beslutade om bygglov för stugan. 

18 april Skrivelse sänds till kommunstyrelsen för att om möjligt få borgenslån på 600.000 kr samt ett 

driftsbidrag. 

25 april Hyresavtal upprättas mellan Enköpings kommun och Friluftsfrämjandet. Fritidsförvaltningen 

har upprättat avtalet. 

15 juni Naturskolegruppen rapporterade i en skrivelse till skolstyrelsen och kommunstyrelsen, att man 

vill starta naturskola i Främjarstugan. 
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29 juni Det slutgiltiga beslutet togs i kommunfullmäktige. 

8 augusti Järnhandlare Jönsson och tandläkare Hektors stugor brändes ner av Enköpings brandförsvar för 

att lämna plats för den nya stugan. 

14 augusti Utsättningen är klar och grävningen påbörjad. 

11 december Reportage med foto i EP om Främjarstugans påbörjade uppbyggnad. 

 

1990 

4 april Första årsmötet hölls i den nya Främjarstugan och ett 70-tal medlemmar hade samlats

 till mötet. 

4 maj Stor artikel i EP om nya Främjarstugan. 

12 maj Nya Främjarstugan invigs med pompa och ståt. Artikel i EP om invigningen 14 maj. 
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