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Förhoppningen och tanken är att detta ska vara en stående aktivitet. Det är väldigt roligt att få in barn och ungdomar på 

bygdegården, i större utsträckning än tidigare. Föräldrarna som driver verksamheten, i bygdegårdsföreningens regi, är 

noga med att alla barn och ungdomar ska vara involverade i verksamheten, t ex är det ungdomarna som har valt filmer 

till föreningens SportlovsBio, och föräldrar och barn kommer tillsammans att sköta såväl bildvisning, entré som 

godisförsäljning. 

Andra tankar som finns är mer LAN, disco för olika åldrar och mycket annat skoj. Det har redan hållits en Cupcakes-kurs 

som såldes slut till sista plats. 

Bygdegårdsföreningen hoppas att barn- och ungdomsverksamheten ska integreras i all verksamhet. Ungdomarna kan 

hjälpa till att sälja fika på olika aktiviteter, och vi har redan fått smaka på hur duktiga de är på att baka. Vi hoppas att 

hela familjer ska kunna hjälpa till på våra städ- och arbetsdagar, så att barnen känner sig stolta och ansvarsfulla när det 

gäller att vårda vår Bygdegård. 
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Enångers 

Bygdeblad 
 

 
Alla som genomför tipspromenaden får en vinst, och efter tävlingens slut kommer även ett pris till den med 
flest rätt i resp. kategori att delas ut. 
 
Frågorna kommer bestå av 1, X, 2 alternativ, och du får både penna och tipslapp vid starten som sker på 
Bygdegårdsföreningen. 
 
Tipspromenaden kommer att vara öppen från 12:00- till ca 14:00 men alla tävlande kommer att få en starttid 
då vi inte får vara för många på bygdegården samtidigt. 
 
Startavgiften är 20:-/person. 
Swisha din anmälning till 070 334 81 26 (Marie Sandehult), och skriv hur många under 12 år resp. vuxna 
som betalningen avser. Ni får ett sms tillbaka med er ”start-tid”. 
För vår planering behöver vi din anmälan senast den 31 mars, men gärna tidigare….. 
 

Försäljning av korv med bröd och läsk kommer att finnas utomhus.  Välkomna önskar styrelsen 

 

Påskäggstipspromenad 
 Fredagen den 2 april          

kl 12:00 och framåt 
 
Pga rådande restriktioner kommer 
vår påskaktivitet ha lite speciella 
restriktioner 
 
För planeringen behöver vi er 
anmälan 
 
Tipspromenaden kommer att bestå 
av två kategorier, en för de yngre 
upp till 12 år och en för alla som är 
över 12 år, oavsett ålder. 
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Ordföranden har ordet 
 
Nu pockar våren på vår uppmärksamhet…………………. 

De första tranorna har anlänt till Hornborgasjön och snart kommer de hit med sol och sommarvärme. Medan de varit 

borta borde bygdegården varit full av liv med många och varierade aktiviteter men så har det inte varit. Allt har varit 

tyst och tomt. 

Styrelsen har dock inte varit lika tyst. Vi har provat ett stort antal ideer på olika aktiviteter. Mest för att se om de är 

Coronasäkra. Det enda vi verkligen lyckats genomföra är våra egna styrelsemöten och så förstås årsmötet. Den här 

gången blev det lite extra dramatiskt eftersom årsmötet röstade för att lägga Byavakt på is. Kanske ett naturligt beslut 

eftersom så få är intresserade att hålla liv i verksamheten. Vi har försökt planera in sportlovsfilm för barn och 

ungdomar men inte gått i mål. Men nu kan vi ana att det vänder lite sakta. Efterhand breder vaccinationen ut sig och 

då kan verksamheten ta fart igen. 

Nu siktar vi in oss på påsken. Kanske blir det påsklovsfilm och kanske blir det äggjakt. Men allt är beroende av vilka 

regler som gäller för umgänge och aktiviteter. Senast fick vi klart för oss att åttapersonersregeln även gäller för 

aktiviteter utomhus. Något vi ska göra är att fortsätta med ”Systematiskt Brandskyddsarbete” och ”Säker 

föreningsgård”. Den ena verksamheten är lagstiftad och den andra frivillig men båda är till nytta för ekonomin och 

därmed för verksamheten.  

Bygdegårdens styrelse har också fått ett nytt utseende. Vi hälsar våra nya styrelsemedlemmar  välkomna och önskar 

våra tidigare styrelsemedlemmar välkomna tillbaka. 

Slutligen vill jag säga något om den nära framtiden. Bygdegården lever p.g.a ideella insatser, bidrag och de intäkter vi 

får på aktiviteter. Under förra och detta år har intäkterna p.g.a. aktiviteter varit ytterst begränsade. Kanske gör detta 

att man inte tycker att det är nödvändigt att vara medlem i bygdegårdsföreningen. I verkligheten är det precis 

tvärtom. Nu under dessa dåliga tider är bygdegården mer beroende av sina medlemmar än någonsin. I slutet av 

tidningen finns årets inbetalningskort och anmälan om medlemskap. Betala avgiften och se det som ett stöd för 

bygdegården. Verksamheten är till för alla och skulle inte ekonomin räcka till så riskerar vi att få lägga ned. Vi är 

absolut inte ens i närheten av detta men det är synd att chansa. 

 

Med detta ber jag och övriga styrelsen att få önska ”Glad snösmältning”. 

 

Ingemar Sandehult 

Ordförande 

 

 

 

Vill Du hyra en lokal på Bygdegården? 

  Medlem Ej medlem 

Hela huset  1800:- 2250:- 

Stora Salen  850:- 1060:- 

Stora Salen + köket 1250:- 1560:- 

Lilla Salen  550:- 690:- 

Lilla Salen + kök  950:- 1190:- 

Bara kök  400:- 500:- 

 

Vill man komma in dagen före = Halv hyra 

Vill man städa dagen efter = Halv Hyra 

Medlemsavgift: 

Enskild  100:- 

Familj 150:- 

Förening 200:- 

 

Bokas per telefon 0650-550 133 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

LångLoppis 2021 

För fjärde året i rad – planerar Enångers Bygdegårdsförening att köra den numera så uppskattade LångLoppisen på 

Enångers Bygdegård. 

I skrivande stund vet vi inte mycket om sommarens restriktioner, men vi utgår från att vi kommer att kunna 

genomföra loppisen även i sommar. Vi lärde oss ju trots allt en hel del under sommaren 2020, med att begränsa 

antalet kunder, sprita kundkorgar, ha skydd framför kassan mm. 

Information om priser mm för att vara med och sälja på loppisen hittar du på Bygdegården hemsida  – under Aktuellt. 

Vi har ett härligt och ansvarsfullt gäng som är ansvariga under loppisen. I fjol fick de slita hårt, då många ”hoppade 

av” i sista stund, och det saknades personal på flera pass. Dessa ansvariga är så otroligt värdefulla för bygdegården, 

och vi vill vara rädda om dem. De ska vara ansvariga, men det ska inte innebära att de behöver vara på bygdegården 

alla dagar de är ansvariga. 

För att kunna ha öppet hela juli som planerat, behöver vi vara några fler för att kunna ha önskad bemanning (3 

personer per pass). Vill du vara med och sälja? Tveka inte – du kommer inte att ångra dig. Så mycket skratt och roliga 

dagar, och extra inkomster i form av det du tjänar på sålda varor.  

Har du frågor, skicka ett mail till marie.sandehult@gmail.com eller ring 070-334 81 26 (jag svarar om jag inte är på 

jobbet). 

Vi vill ha din anmälan senast 15 april, då vi behöver tid på oss att planera schema, öppettider mm. 

Om du vill stötta bygdegården, och ta på dig att arbeta några pass, trots att du inte är med och säljer, är du mer än 

välkommen! 

ANBUD 
 
Bygdegårdsföreningen köpte i somras en dubbeldörr till det nya förrådet (F d garderoben). Dörren monterades och 
efter monteringen upptäcktes att dörrarna var för låga för att vi skulle kunna få ut de stols- och bordsvagnar som ska 

förvaras i förrådet. Otur       
 
Nu är nya dörrar införskaffade och monterade och bygdegården säljer därför dessa dörrar, genom anbudsförfarande. 
Dörrarna är inköpta hos Bauhaus – artikelnummer 4334921A. 
Mer information finns på Bauhaus hemsida 
 
Lämna ditt namn, telefonnummer och ditt anbud,  
i ett kuvert i brevlådan på Enångersvägen 21.  
Skriv ”Anbud” på kuvertet. 
 
Senaste datum för att lämna anbud är 4 april. 
 
Anbud under 1500:- kommer ej att antas. 
Den som vunnit anbudsförfarandet meddelas  
den 5 april och förväntas betala och hämta dörrarna  
inom en vecka.  
 
Anbudet är bindande. 
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Det som händer,  

händer i Enånger….. 

 

 

  

 

 

Vårt PåsklovsLAN sker i samarbete med Super 

Heroes In Training.  

Information kring kostnader, anmälan mm kommer på 

Facebook så snart allt är klart. 

Varmt välkomna! 

 

April 
2 april Påskäggstipspromenad kl. 12:00-14:00 
 Anmälan via Swish 070-334 81 26 (Marie Sandehult) 
 Skriv hur många som är barn alt vuxna 
 20 kronor per person – vinst till alla! 
 Sista anmälningsdag 2021-03-31 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
15 April Sista anmälningsdatum till sommarens LångLoppis 
 Efter detta datum fastställer vi sommarens schema,  
 öppettider mm. 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
April Planeringskonferens för Bygdegårdens styrelse 
 Datum, tid och plats ännu inte fastställt. 
 Kom gärna med synpunkter/önskemål på kommande  
 Verksamhet 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

Maj 
 

maj Städ- och arbetsdag på Bygdegården 
Vill du inte vara med av rädsla för ”trängsel” finns det 
alltid uppgifter som kan göras vid annat tillfälle på 
egen hand, så tveka inte att höra av dig…. 
Mer info kommer på Facebook 

 Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 maj Manusstopp för nästa nummer av Bygdebladet 

Numret levereras i brevlådorna helgen 5-6 juni och 
täcker in sommarens aktiviteter 

  Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
 
 

Arrangemang att lägga in i kalendern redan nu: 

 
Juli LångLoppis på Bygdegården 
 
Augusti Familjedag 
 
Vecka 43 Ev Ungdomsprojekt i Gävleborg 

Bygdegårdsdistrikt och Enångers Bygdegård 
 
20-21 november TomteLoppis på Bygdegården  
 

 

Årets styrelse i Enångers Bygdegårdsförening 
 

Att arbeta ideellt är fantastiskt roligt och utvecklande.  
Kraften i att träffa andra eldsjälar och tillsammans ta ansvar 
för att vi har aktiviteter för alla, i vår egen hembygd, och att 

det finns en lokal att hyra för alla som vill fira 50-årsdag, 
bröllop eller bara en fest i största allmänhet, det är stort. 

 
Men, självklart kräver det mycket arbete.  

Och självklart är det ibland svårt att få tiden att räcka till och 
även att få kunskap ork att räcka till. 

 
Det är därför vi med stor glädje kan konstatera att styrelsen 

har fått förstärkning i år med flera nya resurser. 
 

Årets styrelse: 
Ingemar Sandehult – Ordförande 
Line Tiilikainen – Sekreterare NY 

Marie Sandehult – Kassör 
Monica Fredriksson - Ledamot 

Lisbet Sundin – Ledamot 
 

Jaana Sinivara – Ersättare 
Terese Söderström – Ersättare 

Eva Vallin – Ersättare 
Elisabeth Wallstedt – Ersättare – NY 
Sabine Micksäter – Ersättare – NY 

Mats Strandell – Ersättare - NY 
 

Ronja Oskarsson Burman – Adjungerad i styrelsen – 
Ungdomsfrågor 

 
Alla i styrelsen har unika kunskaper och styrkor – och 

föreningens arbetsuppgifter och ansvar kommer att fördelas 
inom styrelsen. 

 
Förutom denna fantastiska styrelse – finns det ett antal som 

har erbjudit sig att hjälpa till vid evenemang – även om de inte 
sitter i styrelsen. 

 
Detta bådar mycket gott för framtiden! 

 

Allt roligt har ett slut…. 

Eller kanske är ett slut början på något 

annat roligt? 

Enångers Bygdegårdsförening tackade vid 

årsmötet Hanna, Gullvi och Malin för väl 

utfört arbete. 

Vi hoppas självklart att vi får se er på våra 

aktiviteter även i framtiden även om ni 

nu har tagit en paus från styrelsearbetet! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

Enångers Bygdeblad 

2017 var det första året som Enångers Bygdeblad delades ut till alla brevlådor  
med postnummer 825 95 och 96. 
Sedan dess har det blivit 4 till 5 nummer per år. 
 
Varje nummer läggs även ut på Facebook och på hemsidan. 
Styrelsens tanke med tidningen var från början att vi skulle kunna hjälpas åt att sprida  
information från Enångers alla föreningar, på ett billigare och effektivare sätt än att varje  
förening själv ska ta dessa kostnader och arbetet. 
Alla, såväl föreningar, privatpersoner som företag har möjlighet att köpa annonser i Bygdebladet. 
En ideell förening kan köpa en helsida för 1200:- och på den sidan själv sälja annonser till något  
företag och på så vis subventionera den egna annonskostnaden. Observera att i dessa fall måste  
sidan lämnas i ”färdigt” skick. 
 
Dessvärre har antalet annonser varit relativt begränsat, men allt tar tid. Vi tror att fler kommer att upptäcka fördelarna med Bygdebladet, på 
sikt. 
 
Bygdegården har ett normalt år stor verksamhet och fyller lätt många sidor själv. Även om föreningen skriver mycket på hemsidan och på 
Facebook, så är styrelsen medvetna om att det finns många som inte har tillgång till digitala medier och vi tror därför att Bygdebladet fyller en 
stor funktion för alla. 
 
Vi har gjort en utgivningsplan för hela 2021 med manusstopp, för att alla som ev. vill skicka in något material till kommande nummer. 

 
Utgivningsdag Manusstopp 
 
2021-03-27 2021-03-03  
 
2021-06-05 2021-05-12  
 
2021-08-07 2021-07-14  
   
2021-10-06 2021-09-12  
 
2021-12-18 2021-11-24  

 

 

Ev material lämnas till marie.sandehult@gmail.com eller hör av er så hjälps vi åt. Tel Marie 070-334 81 26 eller 

Ingemar 070-772 00 33 

 

Annonspriser för Ideella 

föreningar 
För övriga (privatpersoner eller 

företag) gäller priset inom parentes. 

 

Helsida 1200:- (2400:-) 
Halvsida 700:- (1400:-) 

Fjärdedel 400:- (800:-) 
Åttondel 250:- (500:-) 

Sextondel 150:- (300:-) 

Kalendarium 
(så många som möjligt av ortens aktiviteter 

under det närmaste kvartalet) 

 
Ett inlägg i kalendariet består av fyra rader 

(Rubrik/namn på evenemang, plats, 

arrangör, referens) 
 

Pris: Gratis för ideella föreningar 

100:-/aktivitet för övriga 

 

 

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 
 

Enångers Bygdegårdsförening är en av 62 bydegårdar, som tillsammans bildar 
Gävleborgs Bygdegårdsdistikt. Distriktets nyaste bygdegård är Lindegården – 
völkomna!!! 
 
Bygdegårdsdistriktet ska vara ett stöd för distriktets föreningar och bidra med 
stöd och råd till de lokala gårdarna. 
Distriktet erbjuder också utbildningar och digitala konferenser, och det 
förekommer även att bidrag delas ut för olika projekt. 
 
Förutom detta ”nätverkar” föreningarna sins emellan. Fem av distriktets gårdar 
har sökt bidrag från Boverket i år, för olika insatser på respektive Bygdegård. 
 
Minst en av dessa fem gårdar ska renovera sitt kök med hjälp av Boverkets stöd. 
 
Vår egen bygdegård har ett stort behov av att uppdatera och renovera köket, 
och vi kommer med spänning att följa de andra gårdar som renoverar sina kök 
under detta år, för att ta lärdom av deras arbete. 
 
Enångers Bygdegård har som mål att söka bidrag under hösten 2021 för att i 
bästa fall kunna start en renovering av vårt kök under våren 2022. 
 
Enångers bygdegård är väl representerade i Bygdegårdsdistriktet, med Ingemar 
som ordförande och Marie som sekreterare. 

 

Bygdegårdarnas Riksförbund 

Riksförbundet leds av en 
förbundsstyrelse vald av ombud 
utsedda vid distriktsstämmor i de 24 
distrikten.  

 

Till förbundsstyrelsens hjälp finns ett 
kansli i Stockholm med kunskap inom 

olika områden. Förbundets högsta 
beslutande organ är 

förbundsstämman, som genomförs 
årligen, före juni månads utgång. 

 
Förbundsstyrelsen består av nio valda 
ledamöter, samt representanter från 

SV, CUF och JUF samt tre ersättare. 

 
Enångers Bygdgårdsförening och 

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt är 

representerade i Förbundsstyrelsen 
genom Marie som är ordinarie ledamot 

i styrelsen. 
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Extra Årsmöte 18 januari 2021 
 
På föreningens årsmöte 2020 togs beslut om nya stadgar, på rekommendation från riksförbundet. Ändringarna var i form av 
språkliga förändringar och några datumjusteringar. 
 
För att stadgarna ska träda i kraft krävs två på varandra följande årsmöten.  Vi försökte att ha det andra årsmötet både i maj och 
december men den nu så välkända pandemin satte stopp då. 
 
För att kunna genomföra detta möte – bestämde vi oss för att genomföra det extra årsmötet digitalt via Zoom. 
Mötet samlade knappt dussin deltagare. 
 
Förutom stadgarna var det en fråga till som skulle behandlas, och det var frågan om Byavakters framtid. 
Mötet kunde konstatera att Byavakter lever ett ganska anonymt liv, vi hör och ser lite av Byavakters aktivitet men trots det kräver 
verksamheten en hel del adminstration.  
 
Styrelsen har diskuterat frågan om Byavakter, då aktiviteten är låg, det är svårt att få reaktion på våra insatser, listor måste 
uppdateras, Facebookgruppen kräver en del när vi får förfrågningar om folk som söker inträde i gruppen osv.  
 
Det extra årsmötet beslutade att uppmana Enångersborna att tycka till, via mail eller via synpunkter i bygdegårdens brevlåda. Vi har 
tidigare skrivit om detta i Bygdebladet och vi har haft affischer utanför Coop. 
 
 

Ordinarie Årsmöte 15 februari 2021  

     
På föreningens ordinarie Årsmöte behandlades, förutom sedvanliga val, ansvarsfrihet mm även en motion avseende Enångers 
Byavakter. 
 
Årsmötet tog beslutet att lägga ned Byavakter. För mer info, se nedan.  
 
Föreningen fick glädjande nog ihop en styrelse även i år, denna gång med tillskott av fyra nya eldsjälar. För mer info om styrelsens 
sammansättning, se sidan 4.  
        
        
        
        
        
      

Byavakt har gått i graven 

Byavakternas verksamhet blev långvarig. Under många år fanns ett behov av att upprätthålla ordning och reda i 

Enånger samt skapa trygghet för enskilda och andra under tider då få rört sig ute i samhället. 

Byavakt omfattade ursprungligen två hela vaktlag som under hela året bemannade två bilar som patrullerade 

Enånger med omnejd. 

Över tid så har intresset mattats av. En del medlemmar har flyttat. Andra har avlidit men flest har helt enkelt tröttnat 

och bett att få slippa delta. 

Under det senaste året har styrkan minskat så vi inte längre kan fylla alla årets veckor. Inga nya har tillkommit. För att 

vara säkra på att den tillhörande vaktväskan byter hem varje vecka har vi måst kontrollringa till jourtelefonen. Väldigt 

få kvällar har byavaktsbilen varit ute och trots att alla deltagare fått uppmärkta reflexvästar har dessa nästa aldrig 

synts på samhället. Intresset för byavakt har helt enkelt slocknat. 

Frågan om byavakts framtid har diskuterats på flera möten och inför bygdegårdsföreningens årsmöte har frågan 

annonserats i flera veckor. Trots det har inga synpunkter eller önskemål kommit in. Därför beslutades årsmötet, 

enhälligt, att byavakt ska upplösas. 

Skyltarna får finnas kvar så länge de håller och vaktväskan förvaras på bygdegården. Vaktlistorna bevaras för den 

möjligheten att intresset stiger. Men verksamheten avslutas. 

Tack till initiativtagarna, administratörerna och alla som deltagit i bevakningen. I fortsättningen får vi förlita oss på att 

vi alla tar hand om varandra. 

Tack!!! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Vad händer på bygdegården i dessa tider? 

Bygdegården är och vill vara ett nav i samhället. Vi vill tillhandahålla lokaler för alla som vill kunna träffas. Både stort 

som smått. Vi vill finnas för alla externa och lokala aktörer som vill arrangera evenemang av de mest varierande slag 

och vi vill finnas för alla som vill arrangera egna fester eller sammankomster. Vi vill finnas för alla föreningar som 

behöver permanenta eller tillfälliga lokaler och vi vill finnas för alla offentliga aktörer som vill samla bygden av olika 

skäl. 

I pandemins spår försöker vi nu höja vår digitalisering till att kunna sända ljud och bild från kalas och evenemang där de 

närvarande begränsas av olika närvaroregler. 

Eftersom vi ändå har så låg aktivitet tänker vi ge oss på att bygga om köket. Vi har länge haft som ambition att kunna ta 

emot 150 gäster. För dessa ska det finnas sitt- och matplats samt glas och porslin. Vi har kommit långt i införskaffandet 

av detta men köket är den trånga sektorn. Som exempel har vi två hushållsspisar vilket inte räcker långt i 

sammanhanget. 

Vi kommer därför att planera för en total ombyggnad av köket med ny utrustning för storhushåll både vad gäller 

förvaring och tillagning av matvaror samt disk och förvaring av utensilier. 

Planeringen sker under vår, sommar och tidig höst för att därefter sammanställas i en bidragsansökan till Boverket, 

Hudiksvalls kommun och kanske någon mer. Hela kalaset beräknas gå loss på 750 000 kr. Besked om bidrag får vi i maj 

2022 med ev. byggstart sommaren 2022. 

Löpande information om detta kommer att lämnas på våra styrelsemöten och våra sociala medier. 

Vill du på något sätt bidra (med pengar, arbete eller annat) så är du välkommen att höra av dig. 

Häng med i vår utveckling! 

Styrelsen. 

        
        
        
        
        
    

 

Lokala slöjdare sökes…..   

Välkommen till Enångers Presentbod 

 

Sommaren 2020 smög vi i gång med vår Presentbod (Enångers 

BnB), centralt belägen mitt emot Enångers Gamla Kyrka. 

Vi vill sälja fina presentartiklar, gärna så lokalt producerade som 

möjligt. 

I dagsläget har vi handdukar från Näsviken, lammskinn från 

Hornslandet, Ljus från Delsbo Candle, Hälsingesåpan, 

Enångersbrickan, Etsade glas med linblomman, Keramik, 

Barnböcker av lokala författare, hemsydda påslakan, fantastiska 

träleksaker från Rössånger, linnebadrockar, Ljusstakar och 

väggprydnader från Liljornas och mycket mycket mer. 

Men, vi vill ha ännu mer…. Mer lokalt. Slöjdar du eller känner du 

någon som slöjdar? 

Välkommen till oss, både som kund och ”återförsäljare” 

Hoppas att vi ses i sommar! 

Ingemar och Marie  

   

 



 

 

FYLL I OCH SKRIV  UT NEDANSTÅENDE  BLANKETT 
 
Fyll i  

./  meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 

./  avsändaruppgifter 

./  betalningsmottagare 

./  belopp 

./  betalningsmottagarens bankgironummer 
 
 
 
 
 

Tips  
 
     Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klipp längs den streckade linjen 

 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI 
Meddelande till betalningsmottagaren 

 
       Medlemsavgift 2021 
 
       Namn:………………………………………………………… Adress:……………………………………………………….. 
 
 
 

 
Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

 

 
         Enångers Bygdegårdsförening 
 
 
 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 
 

 
         5561-2519 
 
 

 

 

Din Bygdegård - behöver dig!!! 

Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse 

på demokratiska grunder. 

Bygdegården ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur. 

Vi vill rymma verksamheter som intresserar och engagerar barn, ungdomar, seniorer och alla övriga vuxna.  

Men…vi behöver vara fler som sköter om byggnad och aktiviteter! Både verksamhet och förvaltning sköts ideellt och 

nuvarande resurser räcker inte till. Oavsett om du vill göra lite eller mycket, ofta eller sällan eller bara vill delta i 

gemenskapen så behöver vi dig. Minsta lilla bidrag är välkommet. 

Planera, passa, snickra måla, föreningsarbete, meka, sy, trädgård, städa, laga mat, handla, rita , texta, rimma, ansvara, 

skotta, sopa, ringa, bära eller minnas. 

Känner du att du vill bidra eller veta mer så kontakta: 

Ingemar Sandehult-070-772 00 33  Line Tiilikainen  Marie Sandehult 070-334 81 26  

Monica Fredriksson–073-059 94 32  Lisbeth Sundin  070-150 89 37 

Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad. D.v.s. 100 kr för enskild, 150 kr för familj samt 200 kr för förening. 

Medlemsavgiften är ett stöd för bygdegårdsföreningens administration men den är också helt nödvändig för dig som vill 

delta i föreningens kvällar då alkohol serveras och för vissa övriga förmåner. 

Vill du bidra med en frivillig penninggåva anger du det på talongen. 

Observera att du även kan swisha din medlemsavgift. 

Swisha till föreningens eget swishnummer 1236123194 – och ange ditt namn och gärna adress. Avser 

betalningen familjeavgift – vill vi gärna ha namnen på alla i familjen. 

 


