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Renovering av föreningshus, Purmogården                       

 

Bakgrund 

Purmo Ungdomsförening r.f. grundades 1904 och har verkat i sina nuvarande utrymmen, 

Purmogården sedan 1960 när föreningshuset uppfördes. Föreningslokalen är sparsamt byggt på talko 

och bortsett från byte av värmesystem och några små ingrepp har ingen egentligen renoveringen 

gjorts under dessa år. Huset är därför i stort behov av åtgärder som bevarar dess funktionsduglighet. 

Tanken på att renovera föreningslokalen togs upp 2010 och efter det har styrelsen gjort mindre 

renoveringsåtgärder och på hösten 2012 bytte vi värmesystem i lokalen från oljeuppvärmning till 

bergsvärme. Styrelsen tillsatte en renoveringsarbetsgrupp som har haft hand om att planera 

renoveringen. 

Purmo Ungdomsförening r.f. driver ungdoms- och revyverksamhet i Purmo, Pedersöre kommun, 

Österbotten. Föreningen har ca 200 stödjande medlemmar och en aktiv styrelse. Till sin ordinarie 

verksamhet hör luciafest, julmarknad och revy. Under de senaste fem åren har ungdomsförening 

uppfört en revy, det har varit en storsatsning för föreningen och engagerat många i byn och också 

fått flera ungdomar intresserade av ungdomsverksamhet. Purmogården är också en populär 

samlings- och festlokal i byn. 

Purmo Ungdomsförening planerar att renovera sitt serveringsrum och kök. 

Åtgärder: 

- Fönsterbyte i serveringsrum och kök och tambur. 

- Förnyande av elledningar och utökande av antal eluttag i kök 

- Nytt golv och målning av ytor. 

- Tilläggsisolering 

- Byte av köksinredning, nya skåp och arbetsytor. 

- Införskaffning av ny diskmaskin, kylskåp och frys. 

- Restaurering av serveringsmöbler 

- Bygge av städutrymme. 

Vi kommer att byta alla fönster som finns på södra och västra gaveln på nedre våningen, 19 st. Vi 

kommer även att tilläggsisolera i samband med fönsterbytet. Tilläggsisoleringen är nödvändig och 

efter att vi bytt uppvärmningssystem vill vi att värmen hålls i huset. Fönstren är likadanna som 

tidigare och kommer därför inte att förändra husets exteriör.  

Vi kommer även att renovera köket och göra det mera tilländamålsenlig för mera verksamhet. 

Elledningar behöver förnyas i köket eftersom det i nuvarande form inte godkänns. Mera eluttag 

kommer också att fixas till i köket. Vi kommer att lägga nytt golv i serveringsrummet och köket 

eftersom det är mycket slitet. I det nya köket kommer vi att ha mera arbetsytor och mera 

skåputrymme, något som verkligheten behövs.  



Vi kommer även att restaurera de möbler som finns i serveringsutrymmet, och därför behålla samma 

stil som tidigare. Lokalen är byggd på 60-talet och vi strävar till att renovera så att den stilen behålls 

och framträder ännu tydligare. 

I samband med renoveringen kommer vi att bygga ett städförråd med vatten tillgänglig. Det är något 

som krävs av hälsomyndigheterna och som nu inte finns i lokalen. Renoveringen ska dels piffa upp 

den slitna delen av huset men också fixa de nödvändigheter som myndigheterna kräver. Den största 

delen av renovering, nämligen byte av fönster och tilläggsisolering är det mest nödvändiga. Eftersom 

vi då får tätat upp och utnyttjat maximalt vårt värmesystem. 

Husets nuvarande användning och framtida användningsplan: 

I dagens läge används Purmogården dels som hyreslokal och dels som Purmo uf´s verksamhetshus. 

Purmo ungdomsförening har de senaste fem åren ordnat revy och den bidrar till att huset används 

ännu mera än tidigare. Från hösten används huset varje vecka och när repetitionerna börjar inför 

revyn är folk i huset 5-6 dagar i veckan i ca två månaders tid. Revyn har engagerat många i byn och 

planer att fortsätta med revyn finns fortfarande. Ungdomsföreningen har märkt att revyn bidrar till 

mera folk engagerar sig i föreningsverksamhet och det leder till att byn är mer sammanhållen än 

tidigare. I Purmogården ordnas också julmarknad och luciafest, något som alltid lockar mycket folk. I 

lokalen finns också ett ungdomsrum, med tv och biljardbord. Ungdomar träffas och umgås i de 

utrymmena och de ungdomar som vistats där får också ta del av verksamheten i huset.                                      

Tack vare att vi nu renoverar våra utrymmen kommer det att leda till att vi kan ha ännu mera 

verksamhet än tidigare. Speciellt köket har en längre tid inte varit tilländamålsenlig och vi har planer 

på att efter renoveringen ordna företagsmiddagar och julfester. Det har inte varit möjligt tidigare att 

ordna större middagar och julfester och vi hoppas kunna ordna detta från och med hösten 2015 efter 

att renoveringen är färdig. 

 

 


