
Styrelsen för Blåbandisternas fjällgårdsförening, Blå Gården, lämnar följande 

verksamhetsberättelse för år 2020. 

 
Årsmöte 
Årsmötet år 2020 ägde rum den 3 oktober digitalt genom Lifesize 
 

Styrelse 2020 
Sören Lundgren, ordförande 
Christoffer Berggren, sekreterare 
Karl-Gunnar Miltsis, kassör 
Lars Lindgren, bokningsansvarig 
Britt Andersson, ledamot 
Magdalena Sundqvist, ledamot 
Jennie Soldesjö, ledamot 
 

Övriga förtroendevalda 
Hans Hammarbäck, revisor 
Rickard Bäckström, revisor 
 
Vaktmästare i Hemavan Siv Kristoffersson (avgick augusti 2020) 
 
Verksamhet 
Styrelsen har haft fyra sammanträden under året. När snömängden var som djupast i mars 
månad blev det akut besök för att åtgärda den enorma snömängd på 50 cm som låg på 
gården Granen. Det gick bra och allt som låg på solsidan kunde skottas bort för att förhindra 
skador.  
 
Vår vaktmästare Siv Kristoffersson har i god tid meddelat att hon pga. hon fyllt 80 år inte 
längre är tillgänglig som vaktmästare och avslutade sitt arbete augusti 2020. För att lösa 
nyckelfrågan har det under sommaren installerats två nyckelskåp till vardera stuga. 
 
Från vecka 26 till 31 hade vi för andra året i rad sommarvärdar på Blå Gården. Deras arbets-
uppgifter var att vara tillgänglig för att hyra ut rum 150 kr/bädd till turister som behöver 
billigt boende. I övrigt så har de klippt gräsmattan och sett till att det är trivsamt på gården. 
Sommarvärdarna hade naturligtvis egen tid där en del tog en tur på något fjäll och andra 
gjorde egna upplevelser i den vackra fjällvärlden. 
 
Under sommaren har det förberetts för bredband där man grävt i jorden. Installationen av 
bredband hann man med att ordna innan sista december. Under året har styrelsen haft 
många kontakter och samtal med olika aktörer för att göra en utbyggnad av Blå Gården. Vid 
senaste årsmötet oktober 2020 presenterades en ritning på hur en utbyggnad kan se ut. 
Tanken är att man bygger en samlingslokal som binds samman mellan stugorna Björken och 
Granen. Nu återstår det att ta kontakt med Storuman Kommun och se till att det blir av. 
 
 



Beläggning 
Här följer statistiken för antalet gästnätter för de senaste 10 åren. 
 
2011: 941    2016: 1 112 
2012: 588    2017: 1 150 
2013: 1 160    2018: 1 718 
2014: 1 388    2019: 1 159 
2015: 1 276    2020: 1 084 
 
 
Styrelsens slutord för 2020 
Under 2020 har vi haft en nedgång i uthyrningen. Vi har under året fått avbokningar på 
grund av Coronapandemin. Det har gjort att vi har varit återhållsamma med investeringar 
men tack vare Coronamedel från Våra Gårdar har vi kunnat ordna med bredband i stugorna. 
 
Vi har varit och kommer att fortsätta vara ett drogfritt alternativ för boende på Blå Gården. 
 
 
Styrelsen 
Sören Lundgren, Christoffer Berggren, Karl-Gunnar Miltsis, Lars Lindgren, Britt Andersson, 
Magdalena Sundqvist och Jennie Soldesjö 


