
De Ungas Vänner på 

Ålön r.f.
D.U.V på Ålön r.f.



Grundades 1896

 120 år nästa år

 Ca 450 medlemmar

 Evenemang och uthyrning

 Styrelse med 7 ordinarie och 3 suppleanter

 Nya stadgar hösten 2012

 Medlemsavgift: Vuxna 8€, Barn (7-15 år) 4€, Barn (0-6 år) 0€

 Hemsida: http://dalaskog.auf.webbhuset.fi

 Facebook: De Ungas Vänner på Ålön r.f. och Dalaskogs 

familjecafé

http://dalaskog.auf.webbhuset.fi/


Föreningshuset Dalaskog

 Byggdes 1938

 Ursprungligen utedass

 Enligt utrymningsplanen max 156 personer

 Salen ca 122 m2

 Väggarna målades, toaletterna och köket renoverades före 

Leader projektet

 2010: Leader projektet startade i maj



Leader projektet

 Yrkesmän bland medlemmarna bidrog med sitt kunnande 
med själva ansökan, som ansvariga och med praktiskt 
arbete under själva projektet.

 Även bokföringen

 Konditionsgranskning, kostnadskalkyl och en plan över 
arbeten som ingår i projektet.

 Arbetsgrupp på 3 personer inom styrelsen

 Jeanette: Ansökningar med texter och kalkyler  

 Nana: (kassör) ansökningar med siffror



Budget

 Vi blev beviljade 208.124,81€ varav 70% var offentligt stöd

 30% självfinansiering (drygt 62.000 €) räckte inte till

 Av självfinansieringen 30% talkoarbete

 Banklån

 Stort bidrag av Svenska Kulturfonden



Förutom kostnads- och talkokalkyler 

Dessutom:

Indikatorblanketter

Rapporter av olika slag (Års-, mellan-, slutrapport)

Bilagor: förklaringar och intyg

Offerter

Ansökningar



2010

 Nya bord, stolar och borddukar

 Golvet förnyades i salen

 Yttertrappan byggdes om

 Scenens tyger

 Stereoanläggning









2011

 Ett förråd började byggas för de nya borden och stolarna. 

Med hjälp av vagnar flyttas möblerna mellan förråd och 

festsal. 

 En väg byggdes på övre sidan av huset 

 Buskar och blommor planterades och gården dränerades

 Mötesrum i bakre delen av lokalen





2012

 Yttertaket förnyades under januari-mars. 

 Två nya ugnar och en stor köksspis installerades inför 

sommarsäsongen

 Gårdsarbeten i juni

 Förrådet kunde tas i bruk på hösten

 Luftvärmepumpar 4 st (oljevärmningen blir som reserv 

värmekälla)



2013

 Ett nytt kylskåp (1200 brett) köptes i februari. 

 En terrass på drygt 50 kvadratmeter färdigställdes i juli. 

 Fönstren förnyades i slutet av året (specialgjorda och 

specialmåttade). 

 Projektet beviljades förlängning till maj 2014 med 

möjlighet att färdigställa allt senast sista december.





2014

 Gården snyggades upp med ett stenparti. 

 Förrådets utsida färdigställdes och hela fasaden fick en 

ytbehandling. 

 Ny utebelysning och namnskylten Dalaskog sattes på 

plats.

 Källarutrymmet byggdes ut till ett samlingsrum med 

intilliggande wc, duschrum och bastu.

 Avloppssystemet och dränering enligt dagens krav














