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Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret har varit: 
Ordförande och verksamhetsledare: Marianne Gottfridsdotter Nåhem 
Ordinarie styrelseledamöter:            Anne Unge, Tia Permats, Anders Hedberg, Mauritz Bropetters 
Styrelsesuppleanter:            Agneta Dahlgren och Bengt Andersson 
Revisor:             Maria Ines Riberio de San Juan 
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Husets kontaktpersoner har varit Marianne Gottfridsdotter Nåhem, Tia Permats, Agneta Dahlgren  
Bemanningen i huset har därutöver under året varit en kontorist/husfru, en vaktmästare samt städhjälp 
förutom frivilliga krafter. 
 
Föreningens ambition och vision 
Vi vill erbjuda ett möjligheternas hus på Grangärde torg med övernattningsmöjligheter med 
självhushåll och turistservice för tillresande och besökare samt bygdeservice för företag, 
hobbyjobbare, föreningar, organisationer och privatpersoner.  
 
Allmänt om verksamheten 
Uthyrning av boende med självhushåll 
Verksamheten i huset fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Vi har 4 rum med totalt 8 bäddar. 
Rumsuthyrningen har under året varit givande och gett ett bra resultat.  Vårt motto för övernattande 
gäster ”Bo borta - men känn dig som hemma”, är ett omdöme som vi enligt våra gäster lever upp till i 
allra högsta grad och många återkommer och blir stamgäster.  
 
Bygde- och turistservice  
Grengehusets bygdeservice är mycket uppskattad. Vi har bemannade öppettider tre eftermiddagar i 
veckan, tisdag, onsdag och torsdag. Här erbjuds administrativ service av olika slag, såsom kopiering, 
fax, utskrifter, internet, tillgång till toalett, kaffeautomat mm. Även försäljning av böcker och vykort med 
lokal prägel. 
Grengehuset fortsätter även att vara en förlängd arm till Turistbyrån och tillhandahåller kartor, 
turisttidningar samt ger service till turister och övriga medborgare.  
 
Torgservice 
Den ”Torgservice” som drogs igång i mars 2012 på Grangärde torg varje torsdag har fortsatt. Här 
samverkar Grengehuset, ICA och Handelsbanken. Servicen går ut på att erbjuda hjälp och service till  
seniorer, såväl som småbarnsmammor och övriga som kan behöva en hjälpande hand. Grengehuset 
erbjuder en rastplats, fikamöjlighet och toalett. Vid vissa tillfällen även samhällsinformation. 
 
Hjärtstartare 
Genom det kvinnliga nätverket Gärdas försorg finns sedan ett par år tillbaka en mobil hjärtstartare i 
Grengehuset. Den kan föreningar och organisationer hyra för en låg avgift för att höja säkerheten vid 
större evenemang och aktiviteter. Grengehuset ombesörjer bokning och utlämning. 
 
Integrationsprojekt – plantskola 
Sedan mars 2013 har föreningen ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att utveckla, integrera 
och ge kunskap om den svenska arbetsmarknaden till personer med utländsk bakgrund som läser 
svenska på SFI. Projektet har slagit mycket väl ut. Praktikanterna, mellan två och fyra personer per 
period, läser svenska 3 dagar i veckan i Ludvika och praktiserar hos oss 2 dagar i veckan under en tid 
av 3-6 månader.  
I projektet ingår även arbetsträning med handledare, studiebesök och samhällsinformation. 
Språkutvecklingen är mycket god och vi kan med glädje konstatera att flera av deltagarna nu gått 
vidare till yrkesstudier och jobb. Sedan januari 2014 ingår även organisationen Finsam i projektet.  
Vår anställda vaktmästare är deras handledare tillsammans med husets verksamhetsledare. 
 
 



 
 
Fixarnisse 
Sedan slutet av 2013 erbjuder föreningen även vissa fixarnisse-tjänster till företag och privatpersoner 
i Grangärde med omnejd.  
 
Uthyrning av lokaler 
Möteslokalerna i huset har nyttjats till kurser, sammanträden, familjeträffar och sammankomster av 
skilda slag.  
 
Försäljningslokalen mot torget har varit uthyrd till allehanda aktiviteter. Konstutställningar, tillfälliga 
försäljningar, kurser, loppis m.m. Folktandvården har även detta år under flera veckor hyrt lokalen för 
en mobil tandklinik för att kunna genomföra tandundersökning på alla barn i bygden. Mycket 
uppskattat av alla berörda som slipper lägga ner tid och pengar på resor till centralorten. 
 
Huset hade helgöppet för julaktiviteter i samband med Grangärde julmarknad. Bl.a. hade vi boksläpp 
av Bengt Östbergs nya bok ”Skjut du Martin som har plåt i tårna”, som är en kartläggning av 
idrottsföreningar i gamla Grangärde socken. 
 
Hemsida – www.grengehuset.se 
Vår hemsida uppdateras regelbundet och varje månad produceras ett nyhetsbrev. Gå in och läs om 
vad som händer och se vilka faciliteter huset erbjuder. 
 
Fastigheten 
Vi har fortsatt med renovering och standardhöjande underhåll av huset, både ut- och invändigt.  
 
Takbyte  
Föreningen gjorde under november månad 2013 en ny ansökan till Boverket om ett investeringsstöd 
för takbyte. Denna ansökan beviljades under våren 2014 vilket vi är glada för. Arbetet kommer att 
påbörjas under hösten och utföras av Nauclérs Byggservice AB. 
Boverket står för 50 % av kostnaden, Ludvika kommun har tidigare beviljat föreningen medfinansiering 
med 30 %, (vilket krävs från Boverket). Resterande 20 % av kostnaderna står föreningen för.  
 
Framtid 
Under kommande verksamhetsår har styrelsen för avsikt att jobba för att knyta fler servicetjänster till 
huset. Grengehuset har potential att bli ännu mer ”Möjligheternas hus i Grangärde”  
 
Styrelsen tror på ett fortsatt positivt resultat även för nästa verksamhetsår.  
 
Vill du se hur det ser ut i huset numera är du varmt välkommen att besöka oss under husets 
öppettider. 
 
Grangärde i augusti 2014. 
Styrelsen för Grengebygden Ekonomisk förening  

http://www.grengehuset.se/

