
Enköpings lokalavdelning

Historik

Gamla Främjarstugan och byggandet av 

Nya Främjarstugan samt verksamheten i anknytning till 

stugan.



Friluftsfrämjandet Enköpings Lokalavdelning

Det var så det började...

Onsdagen den 5 mars 1969 samlades ett 20-tal intresserade 

friluftsmänniskor på Rådhuskonditoriet för att bilda en 

lokalavdelning av Skid- och Friluftsfrämjandet som det hette på 

den tiden. 

Till ordförande valdes Tore Ohlsson.  



Den första aktiviteten var en resa till Björnön i april samma år där 

bland annat isvett lärdes ut. 



Lokalavdelningens första ordinarie årsmöte hölls i april 1970 på 

Hotell Gästis med 11 närvarande medlemmar.



Skogsmulleskola vid MHF-gården

Familjesöndagar anordnades vid Gånstaskolan från januari 1970 

och året därpå från MHF-gården.



1972 upplät Enköpings kommun en fastighet vid sjöstranden i 

Bredsand. Det blev vår "gamla" Främjarstuga. 

Till denna stuga knöts nästan all vår verksamhet.



Marknadsföring







1973 lanserades den första motionsbingon i Bredsand. 

Det blev succé, ca 600 besökare.  



En mycket viktig del av verksamheten utgörs av barn- och 

ungdomsverksamheten.



Barnskidskola i Skolparken



Barnskridskoskola vid Enavallen



Under årens lopp växer verksamheten och nya aktiviteter 

påbörjas, bl.a. håll-i-form, fjällvandring, motionsgymnastik och 

motionsdans. 



Den 14 juli 1987 brinner  "gamla" Främjarstugan ner. 

Alla kära minnen och allt material försvann. 

Kvar på tomten stod endast kanothuset.



Gamla Främjarstugan målad av Berith Norling



Vad skall vi inom Friluftsfrämjandet göra?

En arbetsgrupp bildas bestående av: 

Sven-Olof Almgren, Kurt Pettersson, Hans Wallgren och 

Leif-Åke Wiström. 

Arbetsgruppen uppvaktar kommunen hur det hela skall lösas. 

Vårt önskemål är byggandet av en ny stuga på samma plats som 

den gamla.



Hur går det? 

Mycket stort intresse från medlemmar och allmänheten samt från 

vår lokaltidning ”EP” med ett flertal artiklar. 

Höst- och vårsäsongen 1987/88 samt 1989/90 får vi genom 

kommunens försorg använda Bredsandserveringen för vår 

söndagsverksamhet. 



Kommunens arbetsutskott ger i oktober 1988 klartecken till 

att bygga en ny främjarstuga! 

Avtal upprättas! 

Ett villkor för byggande av stugan är att kommunen skall vara 

ägare till stugan, friluftsfrämjandet hyr stugan kostnadsfritt under 

20 år exkl. driftskostnader. 

Förhandling med kommunen angående ägande, finansiering, mm.

Placering av den nya stugan, närmare Fagerudd, ett utmärkt läge.



Skall friluftsfrämjandet förutom arbetet med att uppföra 

stugan även stå för huvudparten av kostnaden samt 

dessutom inte äga stugan! 

Arbetsgruppen och styrelsens uppfattning:

Tyvärr, ses inga andra alternativ för byggandet av en 

Ny Främjarstuga!

Nämnda villkor var/och är för många medlemmar 

besynnerliga.



Arbetsgruppen och styrelsens beslut blev därför att anta 

förslaget att starta byggandet av den Nya Främjarstugan.

Våra förhoppningar stod till förväntade insatser från medlemmar, 

sponsorer, m fl. 

I efterhand kunde vi konstatera att våra förhoppningar mycket väl 

motsvarade våra förväntningar!



Projektering utmynnar i ritningar av främjarmedlemmen,

arkitekt Staffan Stenvall. 

Kostnaden för den Nya Främjarstugan beräknades till drygt 

1,7 Mkr. 



BYGGKOSTNADER:

Totalt kostade stugan: 1 720 000 kr 

Finansiering:

675 000 kr, kommunens insats

(brandförsäkringspengar för gamla främjarstugan 

stugan samt bygglovskostnader)

400 000 kr, lån med kommunen som borgenär

(vi fick under ett antal år kommunalt bidrag med 

50 000 kr/år)

15 000 kr, bidrag från centrala Friluftsfrämjandet 

630 000 kr, föreningens egna insats inkl. sponsorhjälp



Byggnation:

• Huskropp: Byggfirma anlitades för att utföra allt, exkl. det 

som friluftsfrämjandets medlemmar kunde utföra.

• Elinstallation:   Elfirma anlitades för komplett installation.

• Ventilation: Arbetet utfördes av Friluftsfrämjandets     

medlemmar under sakkunnig ledning.

• VVS: Arbetet utfördes av Friluftsfrämjandets     

medlemmar under sakkunnig ledning.



• Arbetsinsats:   ca 90 st friluftsfrämjare möjliggjorde 

uppförandet av Nya Främjarstugan.

• Sponsorer:      Ett stort antal sponsorer stöttade oss 

med utrustning och pengar.

Byggnation:



Leif-Åke Wiström, 

lokalavdelnings ordförande 

skriver på ansökan till 

Arvsfonden.

Tyvärr fick vi inga pengar!

Barnverksamheten, 

föregående år för liten p g a 

snöbrist. 



Dessa stugor fick lämna plats till 

Nya Främjarstugan





Jönssons och Hektors hus bränns av brandkåren



Byggstart 13 augusti 1989

Leif-Åke Wiström lokalavdelningens ordförande

Kurt Pettersson byggledare, Staffan Stenvall arkitekt









Några av de 90-talet medlemmar som byggde stugan.





Karin & Harry Bertilsson  



Hans Wallgren 



Lars Widgar



Leif-Åke Wiström & Lars Widgar



Folke Engvall



Kurt Östergren



Inge Johansson



Julhälsning till lokalavdelnings ledare







Flaggstänger skall monteras och resas



Inga-Britt Bäckström väver gardiner till stugan



Det 20:e årsmötet hålls i Nya Främjarstugan, 4 april 1990









Valborgsmässofirande









Invigningsdag: Ordförande Leif-Åke Wiström hälsar välkommen



Den 12 maj 1990 invigs nuvarande Främjarstugan i Bredsand.

Barbro Westerholm, Bengt-Åke Nylander, Sven-Hugo Pettersson 

& Leif-Åke Wiström skruvar fast främjarskylten.



Invigning i samband med Friluftsfrämjandets Distriktstämma



Barbro Westerholm från centrala styrelsen



Bengt Wahlberg, kommunalråd







Den Nya Främjarstugan är i dag basen för många 

verksamheter såsom söndagspromenader med naturstig 

och bingo, motionsdans och olika aktivitetskvällar. 

Inrymmer numera också vårt kansli.



Naturstigen lockar ca 200 besökande varje söndag









Familjedag i Bredsand







Berith Norling introducerar sin barnföreställning





Underhållning på den fina terrassen





Eric & Barbro Björklund som söndagsfunktionärer



Carina Sjögland & Barbro Björklund



Främjarstugans smörgåsar är mycket uppskattade





Avslutning för stugvärdar med risgrynsgröt







Erfarenheter:

Nya Främjarstugan motsvarar våra förväntningar! 

Söndagspromenader lockar många besökande ung som gammal, 

medlem som icke medlem. Ca 200 besökande varje söndag. 

I allt från barnverksamhet med friluftsskolor till motionsdans, bild-

och berättaraftnar, julfester samt uthyrning för bröllops- och 

”års”fester fyller vår Nya Främjarstuga sitt behov.



Bildspel:

Framställt av Kurt Pettersson januari 2004.


