
 

Verksamhetsberättelse för 2020 
 

Vi hade planer, fullt med härliga artister inbokade och såg fram emot ännu ett underbart år på 
Wasabryggeriet. För att bjuda på minnesvärda musikkvällar, för att ta emot bra artister och för 
att möta vår publik och våra medlemmar (som vi verkligen saknat). 

Innan de planerade konserterna satte igång, hade vi i januari aktivt återupptagit samarbetet 
med Folkmusikens Hus, Rättvik, för att i framtiden kunna bredda utbudet i samarbete med 
andra aktörer. Kontakterna ledde även till löften om stöd med marknadsföring av 
Wasabryggeriets konserter och andra aktiviteter. 

Då hade vi och de flesta i det här landet föga aning om vad som skulle komma – en bedövande 
pandemi. Fem programpunkter hann vi med innan vidden av Covid-19 stod klar för de allra 
flesta och satte stopp för vidare aktiviteter.  

Konserterna satte igång enligt programmet och vi hann bjuda på Kapell Malen (22 januari), John 
Mitchell & Sofie Jonsson (5 februari), teatermonologen ”Huset” av Torgny Lindgren framförd av 
Gunnar Eklund (27 februari), Tibble Transsibiriska (4 mars) och Göteborgsgruppen TUMULT (11 
mars). Sedan stängde vi dörrarna. Risken för smittspridning som kunde äventyra vår publiks 
och/eller våra artisters hälsa även när restriktionerna inte var så hårda hade varit en vanvettig 
utmaning och steg att ta. 

Hela det fortsatta vårprogrammet ställdes in, på sensommaren var läget vad gäller Covid-19 och 
smittoriskerna sådant att vi beslutade att även ställa in hela höstprogrammet. Före jul beslutade 
styrelsen i sitt sista årsmöte för 2020 att ställa in i stort sett allt under våren 2021. Berörda 
artister har bokats om och kan förhoppningsvis gästa oss framöver (se hemsidan under punkten 
Program 2021). 

Trots alla inställda konserter har det ändå visat sig Wasabryggeriet befäster sin roll som en scen 
med stor bredd och intressanta artister. I har fått överraskande många förfrågningarna om 
spelningar. 

”Vi ser till det yttre”, uppfräschning, vår boksamling m.m. 

Vår aktivitet ”Vi ser till det yttre” belönade 2020 Borlänges jubilerande ”stadspark” 
Gammelgården i kategorin ”Bestående fägnad” samt den nya Paradisparken mellan Högskolan 



och Tjärna ängar i kategorin ”Ny fröjd”.. Priset delades ut på Alla hjärtans dag den 14 februari 
före föreningens årsmöte. Det var sjunde gången föreningen uppmärksammar en byggnad, 
byggnadskonstruktion eller liknande i Borlänge.  

Pandemin har trots sina härjningar givit oss möjlighet att så att säga snygga till vårt eget yttre.  

• Golven i både brygghallen i korridoren från brygghallen och ateljén/köket har rengjorts och 

vaxats, samtliga besöks-/publikstolar har också gjorts rena. Beslut togs före jul också om målning 

av väggarna i korridoren mellan brygghal och kök samt i styrelserummet/artistlogen. Löftet från 

fastighetsägaren från 2019 om nymålning av entrédörren kvarstår. 

• I mars och innan vi stängde försågs vår scen och konsertlokal med ny, energismartare 
belysning. Vi har också förbättrat vårt PA-system med ett nytt mixerbord. 

• ”Biblioteksskåpet”, en service vi startade 2018, har fortsatt och boksamlingen har fyllts 
på. Föreningen har nu en imponerande samling musikböcker i olika genrer. Här ges 
föreningens medlemmar möjligheter att gratis låna ur den bokskatt som främst Bosse 
Gunnarsson bistått med.  

Några av de fåtal konserter som ordnades uppmärksammades på Borlänge kommuns digitala 
stortavlor som finns vid infarten från Falun, Mellstarondellen norr om Borlänge och mellan Gylle 
värdshus och Grådarondellen.   

I media har det självklart varit tämligen tyst. Dalarnas Tidningar uppmärksammade den inställda 
hösten och berättade även om de förbättringar som vi genomfört och skulle genomföra. 

Föreningen deltog under 2020 i projektet BID (Business Improvement District) vars målsättning 
är att göra primärt Borlänge centrum attraktivare och mer tillgängligt. En av åtgärderna är att 
dekorera elskåpen i centrum med minnesvärda fotografier. Ett av dessa skåp ska utsmyckas av 
Wasabryggeriets Vänner. 

Styrelsen och kontaktpersoner 

Styrelsen för Wasabryggeriets Vänner har under 2019 bestått av Gugge Häglund (ordförande), 
Mats Höjer (vice ordförande), Love Börjesson (kassör), Bo Gunnarsson, Henry Wedberg, Martin 
Eklund och Bo Gunnarsson. Åsa Sundvall och Therese Dalroth Haddad har varit suppleanter.  

Under 2020 hölls sammanlagt nio styrelsemöten, fyra på våren, ett extra på sommaren och fyra 
på hösten. De Firmatecknare under 2010 har varit Gugge Häglund och Love Börjesson. Mats 
Höjer och Gugge Häglund har skött marknadsföringen av våra konserter via Visit Dalarna. Gugge 
Häglund har skött kontakterna med dels media, dels Borlänge kommun (stortavlorna). 
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 Gugge Häglund, orförande 


