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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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Jubileum på gång??? 

Enligt artikeln på sidan 6 framgår det att 

bygdegårdsföreningen firade ett försenat 25 års 

jubileum 1964. 

Om det faktiska jubiléet var 1963 – skulle det 

innebära att förningen bildades 1938 och i så fall kan 

vi se fram emot ett 85 års kalas nästa år….. 

Har du minnen, kunskap eller annat som kan hjälpa 

oss att dokumentera föreningens bildande? Läs mer 

på sid 6 
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Nu är det full fart igen 

Pandemin har väl inte helt släppt greppet om oss. Jag tycker inte jag hör så mycket om folk som är sjuka men oron 

finns där hela tiden. Ett stort samtalsämne är uppenbarligen de kommande vaccinationerna. Så har det varit val och vi 

har återigen fått en ”osäker” regering. Vad det betyder för bygdegårdsrörelsen får framtiden utvisa. Ett orosmoln är 

de ökade priserna och då speciellt de på el. Tack och lov så har vi numera en värmepump som hämtar värma ur 

bakomvarande åker. Det gör att vi inte sitter med den dyraste uppvärmningskostnaden. 

Sedan förra numret av tidningen har vi avlutat vår långloppis. Liksom tidigare har den varit framgångsrik. Den har 

engagerat många, under lång tid. Den har dragit många besökare från när och fjärran. Och… den har dragit in pengar. 

Det finns redan en samsyn i att vi ska köra nästa sommar också. Vi har också genomfört vår traditionella familjedag. 

Vädret var inte på vår sida och därmed inte publikantalet. Men vi genomförde allt vi planerat inklusive cirkusskolan 

som f.ö. var helt gratis tack vare bidrag från Hudiksvalls kommun. Som vi tidigare planerat genomfördes en konferens 

för bygdegårdens styrelse. Vi tog båten till Mariehamn och fick många timmar för att kläcka idéer och planera. 

Verksamheten haltar lite i början eftersom hösten är så kort. Gubbröran blir bara två gånger och som det ser ut idag 

blir det ingen julshow. Trots det så fortsätter planeringen av både höstens och vårens verksamhet samt underhållet av 

huset. Det finns lösa planer på en Enångersdag i juni och en ännu större familjedag i augusti. Har du idéer eller 

önskemål så hör av dig. 

Med önskan om en härlig höst med många bygdegårdsaktiviteter  

Hälsar 
Enångers bygdegårdsstyrelse 
genom 

Ingemar Sandehult 

 

 

 

 

Priser 
 

Vill du hyra lokaler för en stor eller liten tillställning? Våra priser är:  
 

Stora salen: 

• Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 850:- /                                     För icke medlemmar 935:- 

• Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 850:- /                    För icke medlemmar 935:- 

• Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 553:- /                       För ickemedlemmar 608:- 

  
Lilla salen: 

• Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 550:- /                                    För ickemedlemmar 605:- 

• Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 550:- /                   För icke medlemmar 605:- 

• Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 358:- /                     För icke medlemmar 393:- 
  

Köket: 

• Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 400:- /                                  För icke medlemmar 440:- 

• Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 400:- /                 För icke medlemmar 440:- 

• Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 260:- /                    För icke medlemmar 286:- 
 

Du uppger vilken tid du vill ha och vilken lokal. Sträcker sig den tid du vill ha över flera pass – betalar du ordinarie pris på 

Första passet – och får sedan 35 % rabatt på ytterligare pass. 

 

Exempel: Du vill ha lilla salen och köket från fredag morgon till lördag eftermiddag, Du betalar då 550:- för lilla salen 

och 400:– för köket för det första passet. För kvällspasset 17:00-02:00 betalar 550 + 400 men på det får du 35 % rabatt, dvs 618:– 

för kvällen och för lördag dag blir det samma sak (618:-). Totalt att betala för hela din vistelse: 2 186:- 

 
En deposition uttages vid uthyrning på kvällstid efter 20:00. Depositionen återbetalas när lokalen är avsynad (inga trasiga 

inventarier) och städningen godkänd. 

 



 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Planeringskonferens med Enångers 

Bygdegårdsförening 

 

 

 

 

 

 

En tidig morgon, i strålande sol, startade styrelsen 
tillsammans med några inbjudna gäster, föreningens 
Planeringskonferens. Klockan hann passera midnatt 
innan vi var hemma igen. 
 
Det är en stor rikedom att få vara en del av denna 
gemenskap. Så många eldsjälar, så mycket vilja att ”göra 
gott” för alla Enångrare och vår bygdegård. Så många 
idéer och….  
 
Arbetet startade med en enkät och diskussioner två och 
två. Bland frågorna fanns bland annat frågan om vilka 
aktiviteter som vi tycker är viktigast, vilken av 
aktiviteterna var och en tycker att det är roligast att 
arbeta med, hur når vi fler målgrupper, hur hittar vi fler 
eldsjälar och…… 
 
Tiden bara rann iväg och vi arbetade även på planerade 
raster, under middagen och under bussresan hem.   
 
Det hårda arbetet resulterade i en mer eller mindre 
detaljerad verksamhetsplan för ett år framåt!  
Den närmaste framtiden kan ni hitta i ”Kalendariet på 
sidan 4. 
 
 

 

 

 

Ingen rast och ingen ro – när Marie håller i planeringen – 

men roligt hade vi ….. 

Enångers förskola 40 år 

Vi på förskolan vill uppmärksamma att vi har jubileum i år. 

I 40 år har det varit förskola här i Enånger. Det började med 

en avdelning 1982 – Skutan, och i den andra lokalen var det 

då förskoleklass – dåtidens ”Lekis”. 1986 flyttade ”Lekis” 

och en andra förskoleavdelning startades upp – Ekan. 

1992 öppnade avdelningen Skeppet i en av lärarvillorna 

som fanns på förskolegården. Men barnantalet fortsatte att 

öka så hösten 1995 öppnades ännu en avdelning i den 

andra lärarvillan – Arken. 

Barnantalet ökade ytterligare så vi fick utöka med ännu en 

avdelning i vår lekhall – Fyren, den fanns mellan 2001-2003. 

Det blev till slut för många barn i villorna, så kommunen 

beslöt att bygga två nya avdelningar i förskolan. Hösten 

2007 så kunde Skeppet och Arken flytta in med pompa och 

ståt i nya lokaler. 

Nu 2022 så har barnantalet sjunkit så avdelning Skutan är 

för tillfället stängd, men på Arken, Skeppet och Ekan är det 

full fart i verksamheten. 

Här hos oss har det jobbat många personal genom åren. 

Kvar är vi nu 6 stycken och vi har varit förskolan trogen i 

många år; 

• En personal är kvar sedan starten av avdelning 

Skutan för 40 år sen 

• En personal har jobbat i 35 år 

• En personal är kvar sedan starten av Skeppet för 

30 år sen 

• En personal har jobbat i 28 år 

• En personal har jobbat i 11 år och  

• Vår ”Nyanställda” har jobbat i 8 år. 

Detta visar tydligt att vi trivs på vår arbetsplats och med 

varandra. 

Ett stort TACK till alla föräldrar som genom åren gett oss 

förtroendet att ta hand om era barn. 

Vi har under åren haft många barn som varit hos oss på 

förskolan och med glädje kan vi nu skola in våra ”barnbarn” 

det i sig är ett kvitto på att även barnen har trivts hos oss. 

Vi sänder även en hälsning till ALLA våra fd kollegor. 

Personalen på Enångers förskolan; Anneli, Sara, Susanne, 

Monica, Anna och Åsa 

 

 



 
 

 

 

 

 

Det som händer,  

händer i Enånger….. 
 

 

  

 

 

Hösten 2022 
 
12 oktober Utbildning kring årsrapportering –  

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 
 
21 oktober Quiz på Bygdegården kl. 18:00-22:00 

Enångers Bygdegårdsförening i samarbete 
med Enångers Hembygdsförening. 
Taccobuffé med ett glas från baren, Fem i 
tolv spelar, Quiz med kaffe i pausen 
Biljetter köper du på www.tickster.se 
Prova på medlemskap i 
Bygdegårdsföreningen ingår för icke-
medlemmar. 175:- för medlemmar/195:- för 
nya medlemmar. 

 
1 november  Bio från 7 år på Bygdegården kl. 18:30 

Värdar för kvällen är Årskurs 5 på Enångers 
skolan. Enångers Bygdegård bjuder klassen 
på alla kostnader för lokal, film och popcorn – 
alla intäkter går till klass 5s klasskassa. 
Mer info om vilken film, kommer på 
Facebook. 
 

5 november  Gubbröra kl. 18:00  
Föranmälan – se mer info i högra hörnet på 
denna sida 

 Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 
8 november Utbildning kring fastighet –  

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 
 
13 november Kransbindning kl. 14:00 

Vi träffas och lär oss göra/får tips om hur 
man gör kransar att smycka våra dörrar med. 
Bygdegården håller med material, och 
bygdegården behåller några av dina alster till 
försäljning på Tomteloppisen, självklart tar du 
med dig några hem också. Har du något du 
vill smycka dina egna kransar med är det bara 
att ta med. 100:- kostar detta tillfälle och då 
står kaffepannan på under eftermiddagen. 
Max 10 personer. Anmälan via swish till 
Marie Sandehult 070-334 81 26 

 
19-20 nov Tomteloppis  

Lördag och söndag 11:00-15:00 
Mängder av säljare som hyr bord och säljer 
det mesta mellan himmel och jord. 
Bygdegården säljer fika, paketlotterier samt 
självklart Enångerskalendern. 
Mer info kommer på Facebook. 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2023 
 

Kalendern kommer att vara  i A4-format, med ett foto från 
Enångers omnejd och natur på ena sidan och med 
kalenderblad på andra sidan (dvs A3 i utfällt format). 
 

Allt ev. överskott går direkt till bygdegårdens verksamhet och 
fastighetens underhåll. 
Kalendern kostar 195:- 
 

Swisha din beställning till Bygdegårdens Swishnummer 123 612 
31 94. Skriv din adress och om du vill att vi skickar den till dig.  
 

Förhoppningsvis är kalendern färdig för distribution under 

oktober. En perfekt julklapp som är lätt att skicka. 
 

”GUBBRÖRA” 

Ett gäng gubbar/killar träffas  1 gång / månad för att 

umgås och laga mat. Det finns plats för 9 st matlagare i 

köket på Bygdegården, och en som leder verksamheten. 

Pris/person 300:-  Dryck under tillagningen, och till 

maten har man med själva.  

Vi startar: Lör 5 November, sen  Lör 3 December, sen 

fortsätter vi i Februari, Mars och April. 

Vi börjar alltid kl.18.00 i Bygdegården 

Anmälan görs senast tisdag samma vecka som 

matlagningen. Swisha till: 070 334 8126( Marie 

Sandehult) skriv GUBBRÖRA och er emailadress / 

namn.  Välkomna!! 

 

2 december Julfest på Bygdegården med Hälsingefyr 
 Kl. 19:00-22:00 

Jultallrik med ett glas från baren,    
underhållning, kaffe med efterrätt i pausen 
och därefter mer underhållning. 
350:-/person inklusive allt. 
Biljetterna köper du på www.tickster.se 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 
3 december  Gubbröra kl. 18:00 

Föranmälan – se mer info i högra hörnet på 
denna sida 

 Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 
6 december Utbildning kring samarbete–  

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 
 
Förhoppningsvis lyckas vi få ihop ett julgranspyssel med 
årskurs 3 också, vilket har blivit lite av en tradition….. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Ny adjungerad ledamot i styrelsen för Enångers 
Bygdegårdsförening 
 

Det är med glädje vi kan berätta att vi sedan planerings-
konferensen har en ny adjungerad ledamot i styrelsen, 
Sara Norling. 
Varmt välkommen!!!! 
Kanske har vi ännu ett tillskott till styrelsen på väg in! 
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Bygdegårdens kök 
Vår bygdegård är ju ganska stor med två samlingslokaler. Som mest får vi ta in 390 besökare. Jag tror inte att det någonsin har 
hänt att vi varit så många men man vet inte vad som händer i framtiden. 
 
Alldeles nyligen togs bygdegårdarna med i MSB´s (Myndigheten för skydd och beredskap) och SKR´s (Sveriges kommuner och 
regioner) ”Handbok i kommunal krisberedskap”. Det innebär att vi kan utgöra en trygghetspunkt vid just kriser och beredskap. Då 
precis som i vår vanliga verksamhet har vi behov av att kunna laga och servera mycket mat enligt de riktlinjer som gäller för 
livsmedelshantering. 
 
Vårt kök börjar sjunga på sista versen. Ventilationen är för klen, avloppet för gammalt och för klent, skåpsocklarna har blivit 
avtorkade så många gånger att de knappt existerar och spisarna är inte längre funktionella. Vi måste med andra ord bygga om. 
 
Prislappen för vårt drömkök landar på 2,4 miljoner kr. För att finansiera det söker vi 50% från Boverket, 30% från Hudiksvall 
kommun och betalar 20% själva. Eftersom vi inte har fullt så mycket pengar själva har vi fått räkna bakvägen och funnit att vi får 
nöja oss med ett kök för 1,7 miljoner. Då har vi råd med vår andel och kommunen ställer upp med sin andel….men inte Boverket.  
 
Nu, före jul, gör vi en ny ansökan. Får vi bidraget från Boverket så blir det ombyggnad nästa höst. Hjälp oss att hålla tummarna.  
 
 
 

 

 

Julavslutning på bygdegården 

Efter dessa två ”nödår” vill vi gärna avsluta 2022 med 

flaggan i topp. Det gör vi med en jultallrik den 2 december. 

Under kvällen kommer Hälsingefyr att roa oss och baren är 

öppen. 

Mer information kommer att finnas på vår hemsida och 

Facebook så titta gärna där. Vi räknar med att ta in max 60 

gäster. 

Välkomna 

 

 

Facebook 
Tack Kathrin för att du berättar för oss på Facebook om 
vandringsleden mellan åsarna  som ska färdigställas 2023.  
Redan nu finns snitslat mellan Klövet (Bäckmoraåsen) och 
Kännavallen. Kathrin hälsar att denna del av leden tog 1 
timme och 40 minuter (med skjuts till start och hämtning 
vid vallen). 

 

 

 

Det som händer, 
händer i Enånger.." 

 

Vävstugan håller 
till i 

Bygdegårdens 
källarlokal. 

Vi träffas varje 
tisdag   

VÄVSTUGAN kl. 
9:00 - 12:00 

 

Om någon vill 
komma på en 

annan tid, till ex på 
kvällen eller besöka 

oss på helgen, 
så hör av er till  

Christine Berglund  
0706 97 96 56. 

 
Vi kommer att ha en 
utställning med våra 

handdukar i 
oktober. 

 

 

Det kom ett mejl….. med 
kommentarer om hur fint det 
blivit i vävstugan med det nya 
taket och bättre belysning. Sånt 
värmer alla ideella eldsjälar…. 
Tack! 
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Dags att fira?? 

I ett inlägg på Facebook såg vi en för 

Bygdegården spännande artikel. 

Vi frågade om vi fick låna den till Bygdebladet – 

och vi fick inte bara låna bilden – vi fick det 58-

åriga gulnade numret av Söderhamnskuriren. 

I tidningen stod att läsa följande; 

Enångers förnämliga Bygdegård återinvigt 

från Söderhamnskuriren Måndagen den 13 

januari 1964 

 

 

Återinvigningen av 

Enångers nyrestaurerade 

bygdegård och 

bygdegårdsföreningens 

något försenade 25-

årsjubileum på lördagen 

blev ett arrangemang 

präglat av såväl värdigt 

allvar som glädje och 

humor. Ombudsman Harry 

Jansson högtidstalade och 

berättade i den muntrare 

delen av programmet 

roliga små landshistorier 

och bygdegårdsföreningen 

och dess driftiga 

ordförande, 

hemmansägare Erik Sättlin, 

lyckönskades och fick 

mottaga blommor och 

presenter. 

 
Först och främst skall konstateras att enångersborna nu fått en mycket förnämlig samlingslokal vad interiörerna 

beträffar. Allmänt konstaterades också att resultatet av restaureringen överträffade förväntningarna. Hemmansägare 

Erik Sättlin och hans medhjälpare, däribland damer i SKF-avdelningen på platsen, har följaktligen på ett mycket 

hedersamt sätt utfört sina uppdrag.  

…. 

Ombudsman i bygdegårdarnas riksförbund, hr Harry Jansson omnämnde bl.a. i sitt följande högtidstal att det var en 

stor dag denna, då man kunde återinviga bygdegården. Den tidigare ruggiga samlingssalen framstår nu i sin nya 

skepnad som sagans fågel Fenix, som uppstått ur askan av den gamla lokalen sa talaren. 

Nuvarande styrelse ställer sig frågan – om det möjligen är dags för 85-års jubileum 2023??? 

Vet DU något – hör gärna av dig till marie.sandehult@gmail.com eller på telefon 070-3348126. 
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Fråga 1 Kina slott 
Drottning Lovisa Ulrika fick detta lustslott i födelsedagspresent 
1753 av maken Adolf Fredrik. 
Slottet ligger i en annan slottspark. Vilken? 
Drottningholms slott, Bogesunds slott eller Gripsholms slott 
 
Fråga 2 Sveriges högsta byggnadsverk 
Sveriges högsta byggnadsverk är som mest 203,5 meter. Vilket är 
det? 
Kaknästornet, Höga kusten bron eller Öresundsbron 
 
Fråga 3 Sveriges längsta sandstrand 
Sveriges längsta sandstrand, 1,2 mil, inbjuder till sköna 
vandringar. Mest orörda är stränderna längs den lokala älven. Var 
ligger stranden? 
Böda camping, Halmstad eller Laholmsbukten 
 
Fråga 4 Vem skapade detta? 
Hen flyttade från Rosendals trädgårdar till det gamla bruket i 
Ockelbo och skapade ett uppmärksammat trädgårdscentrum. Vad 
heter han? 
Tareq Taylor, Karl Fredrik (Gustafsson) eller Lars Krantz 
 
Fråga 5 Tranor 
Hornborgasjön är känd för sina häckande tranor. Var ligger 
denna? 
Västergötland, Östergötland eller Skåne 
 
Fråga 6 Sverige har en hel ö som är nationalpark. 
Sveriges mest isolerade ö är inte bara en nationalpark utan också 
ett underskattat badparadis med milslånga stränder. Vilken ö är 
det? 
Marstrand, Falsterboön eller Gotska Sandön 
 
Fråga 7 Thailändska paviljongen. 
Hundra år efter kung Chula-Longkorns besök byggdes detta 
exotiska lilla palats i samma by till minne av besöket. Var ligger 
denna? 
Jämtland, Småland eller Blekinge 
 
Fråga 8 Solkanonen. 
Världens enda fungerande solkanon finns här. När solen står som 
högst (13.00 sommartid) når strålarna brännglaset och antänder 
krutet i sexpundaren. Var finns denna? 
Dufweholms herrgård i Västmanland, Adelsnäs herrgård i 
Östergötland eller Baldersnäs herrgård i Dalsland 
 
Fråga 9 Medeltidsveckan. 
Vecka 32 varje sommar reser hela samhället 600 år tillbaka i tiden. 
En storslagen medeltida festvecka med  marknad och musik.  Var 
hålls denna? 
Öland, Visingsö eller Gotland 
 
Fråga 10 Halmbocken. När restes den första gången? 
Nästan varje år i juletid har den 13 meter höga halmbocken rests 
på slottstorget i Gävle. Nästan lika traditionsenligt har den eldats 
upp i lönndom. När började denna tradition? 
1966, 1960 eller 1972 
 
 
  

Familjedagen den 20 augusti 
bjöd på regn, regn och ännu mer regn…… 

Men, det fanns tappra deltagare som 

trotsade väder och vind och gick vår 

Tipspromenad på temat ”Sverige är 

fantastiskt”.  Vinnare med 8 av 10 möjliga 

blev Lotta Enquist – som kommer att få en 

Enångerskalender som vinst. 

Cirkus Cirkör körde dubbla pass med 

”Prova på Cirkus” – vilket var mycket 

uppskattat och koncentrationen bland 

deltagarna var stor. Synd att inte fler tog 

chansen. Stort tack till Hudiksvalls 

kommun som gjorde denna aktivitet 

möjlig. 

Förutom detta, hade vi besök av 

Länsförsäkringars Fastighetsförmedling, 

försäljning av kolbullar, varmkorv, fika och 

självklart vårt Skördelotteri som var fullt 

med härliga lokalt producerade vinster. 

Tack till alla som skänkte vinster. 

För de som ville fanns även ”Hitta Vilse, 

men vädret gjorde att intresset var lågt 

kring denna aktivitet.  

Stort tack till Scouterna och Lindefallet SK 

som också trotsade vädret och fans på 

plats under hela dagen. Samarbete när det 

är som bäst! 

Nu laddar vi om och samlar på oss nya 

idéer inför nästa års Familjedag – då vi 

redan nu har idéer om fler aktiviteter för 

de allra minsta…. 

Facit på tipspromenaden finns på sidan 3. 

Vi planerar redan nu för nästa års 

Familjedag – som kanske får ett lite annat 

format än tidigare år.  

Har du idéer på aktiviteter till Familjedagen 

eller till någon annan aktivitet?  

Tveka inte att höra av dig till någon i 

styrelsen. 
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Tomteloppis 2022 i ny design 
 
Styrelsen har beslutat att ta ett nytt grepp på 
”Tomteloppisen” i år, och upplägget blir lite annat än 
tidigare år. 
 
Alla som vill sälja något, oavsett om det är loppis, 
hembakt eller hemkokt, får hyra ett eller flera bord, och 
välja om man vill vara med både på lördag och söndag 
eller bara en av dagarna. Detta innebär att det kan bli 
lite olika säljare på lördag respektive söndag – vilket i sin 
tur gör att man faktiskt måste besöka Tomteloppisen 
båda dagarna för att inte missa något. 
 
Förutom alla ”Knallare” kan man självklart fika, köpa 
lotter på vårt populära Paketlotteri samt köpa 
Enångerskalendern. 
 
Vi törs nästan lova att du kan fixa allt inför julen och lite 
till på vår Tomteloppis med knalleinslag…. 

LångLoppis 2023 

Trots att det innebär en hel del arbete överväger det roliga – och visst är det klart att vi kör en Långloppis även nästa 

sommar!!! 

Start- och slutdatum är fortfarande lite ”öppet”, det beror delvis på hur många som väljer att vara med osv, men det 

brukar vara från midsommar och till slutet av juli. 

Detaljerad information finns på vår hemsida www.enangersbygdegard.se under fliken ”Aktuellt”, men kortfattat gäller 

följande för de som väljer vårt ”grundpaket”: 

- Du får 280 prislappar, och kan m a o sälja 280 saker. Hur du väljer att prismärka gör stor skillnad. Du kan t ex 

sälja 12 tallrikar som ett paket = en prislapp – eller märka och sälja alla en och en = 12 prislappar 

- Du förbinder dig att vara medlem i Enångers Bygdegårdsförening 

- Du betalar för detta ”paket” 200:- plus en deposition på 200:- som du får tillbaka så snart du har arbetat din 

första dag 

- Du arbetar 3 pass kl. 10:00-16:00 tillsammans med andra loppissäljare, och en av dessa dagar har du ansvaret 

för att arbetet flyter på som det ska 

- Vid första uppackningstillfället får du packa upp till nr 199, resterande packas upp så snart utrymme finns. 

- Bygdegården behåller 10 % av det du säljer för – övrigt betalas ut allteftersom du når upp till vissa belopp. 

Självklart kan du välja att köpa fler prislappar – och då betala lite mer och jobba någon/några dagar till. 

Hur många som kan vara med – beror till viss del på – hur många prislappar var och en beställer. Det kan bli fullt – så 

vill du vara säker på att vara med – så hoppas vi att du anmäler dig så snart som möjligt. 

Genom att betala anmälningsavgiften och depositionen har du accepterat att följa LångLoppisens 

regler, som går att läsa i detalj på hemsidan. 

Anmälningsavgiften betalas till Enångers Bygdegårds swish nr 123 612 3194 

 

 

 

TomteLoppis på Enånger 

Bygdegård 

19 och 20 november 

Klockan 11:00-15:00 

Loppis- och Knalleförsäljare, fika, lotteri mm 

Varmt välkomna!!!! 

 

 

http://www.enangersbygdegard.se/

