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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 
 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  

önskar  

Enångers Bygdegårdsförening 
Vilken fantastisk höst det 

har varit 

- Quiz 

- Tomteloppis 

- Gubbröra 

- Hälsingefyr 

- Julgranspyssel  

- Och mycket mer… 

Genomförda samarbeten 
under året: 
- Skänkta filmvisningar 

till olika skolklasser 
- Quiz i samarbete med 

Hembygdsföreningen 

Det planeras mycket inför våren 

2023 – men först kommer väl 

tomten på besök?? 

Efter årsskiftet….. 

Blir det en kväll i Nyckelharpans 

tecken (se sid 4), Årsmöte och 

förhoppningsvis, mycket mer…. 

Kan vi få fler skribenter till 

Bygdebladet? Se sid 7 
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Ett år går så fort 

Som barn tycker man att tiden står stilla. Märkligt nog tycks tiden bara gå fortare ju äldre man blir. Just nu är väl 
temat julpynt och jag kan ju undra varför vi packade undan pyntet när det genast ska upp igen. 

Sedan förra numret av tidningen har vi återigen haft loppis men denna gång tomteloppis. Som vanligt var många 
engagerade och loppisen var välbesökt. Gubbröran har fortsatt sitt segertåg och ska så göra även framöver. Nytt är att 
vi tillsammans med hembygdsföreningen genomförde en musikquiz. Det kunde varit fler besökare men drygt 30 är 
inte fel det heller. 

Vad som inte syns är att vi håller på med ett omfattande säkerhetsarbete inom ramen för ”Säker föreningsgård”. Vi 
går igenom riskerna för brand-, vatten-, inbrotts- och elskador samt försöker vidta åtgärder så att riskerna minimeras. 

Arbetet med nytt kök har återupptagits efter förra årets besvikelse. Vi har en ny samarbetspartner i NIKA bygg och vi 
har precis sökt medel från Boverket. Hudiksvalls kommun ställer som tidigare upp med sin andel av bidraget. 

För er som inte uppmärksammat det vill jag berätta att första årgången av Enångerskalendern är ute nu. En 
väggalmanacka med bilder från Enånger. Köp och använd eller ge bort. Hela överskottet tillfaller bygdegården. 

Aktiviteterna står nu på rad. Direkt efter årsskiftet får vi besök av Peter ”Puma” Hedlund. Riksspelman och fena på  
nyckelharpa. 

Slutligen har vi ersatt den uteblivna julshowen med en julavslutning med jultallrik och underhållning av Hälsingefyr. 
Missa inte det! 

Så vill jag då, från hela styrelsen, önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.  

   Ingemar Sandehult, Ordförande Enångers Bygdegårdsförening 

 

 

 

 

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. 
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Köksrenoveringen 

En ”never ending story”. Som vi har skrivit om tidigare är 
bygdegårdens kök numera en sorglig historia. Köket byggdes på 
80-talet och har inte rustats sedan dess. 

Alla arbetsytor är slitna, lådor i lådhurtsar har lossnat, golvsocklar 
har upplösts och uppblötta skåpsidor är ett paradis för myror. 
Trots det använder vi fortfarande köket både inför större 
evenemang och för den nu så populära Gubbröran. 

Vi har tidigare sökt medel för upprustning och eftersom det krävs 
stora pengar har vi vänt oss till både kommunen och Boverket. 
Hudiksvalls kommun är, som vanligt, positivt inställda men 
Boverket har avslagit. 

Ansökningsprocessen är verkligen ingen lek. Vi tar in offerter på 
el, snickeri, VVS, ventilation, köksmaskiner och golvläggning. Alla 
uppgifter förs över till kommunens ansökningshandlingar och till 
Boverkets dito som i år är på 17 sidor med frågor om allt från 
själva renoveringen till antalet boende i Enånger. Slutligen ska vi 
själva bidra med 20 % av kostnaden och i detta fallet är det en 
bra bit över 300 000 kr. 

Nu är i alla fall alla ansökningshandlingar insända och vi ser fram 
emot ett besked i maj 2023. 

 

Tomte- och LångLoppis på Enångers Bygdegård 
 
Vi har nu kört LångLoppis varje sommar under bra många år, och Tomteloppis nästan lika länge. Det är lätt att tro att 
dessa evenemang är som självspelande pianon, men, med risk för att spräcka någons visioner, så kräver både dessa 
aktiviteter väldigt mycket engagemang och planering. 
Däremot är det värt alla timmars slit - för det är otroligt roligt. Så många positiva människor, både som besöker våra 
loppisar, men även alla som är med och säljer. Och tänk så bra det är för miljön, när det som jag inte vill ha längre - 
behövs av någon annan, istället för att hamna på soptippen.... 
 
Lång inledning, men ibland kan det behövas ett förtydligande. Det var länge oklart om det skulle bli någon Tomteloppis i 
år. Dels för att ett tvådagars evenemang kräver lika mycket förberedelser som ett månadslångt engagemang och dels för 
att frågan är om det finns nog många som vill vara med och sälja. Vi resonerade, diskuterade, testade olika infallsvinklar 
och så kom idéen att bara köra med knallar, som får sälja loppissaker eller hembakt, hemslöjd eller fabriksnytt eller vad 
som helst egentligen, helst med anknytning till jul, med det var inte heller något krav. 
 
Det blev så mycket bättre än vi ens vågat hoppas på. Så stort intresse det var från alla som var med och sålde. Sedan är 
en Tomtemarknad kanske ingen tillställning där man behöver en värdetransport när man åker hem - men allt går inte att 
mäta i pengar. Så mycket gemenskap och vänlighet, det går inte att jämföra med pengar.  
 
Om jag får bestämma, blir det Tomteloppis även nästa år - kanske i samma kostym som i år. Och självklart gör vi kransar 
även nästa år, och drömmar finns om ljusstöpning och mycket annat hantverk, veckan innan Tomteloppisen. 
 
Nu har vi städat undan denna hösts Tomteloppis och blickar framåt mot sommarens Långloppis. Varje år behöver vi ta 
ställning till om vi kommer att bli nog många för att klara av bemanningen. Vår loppiskommitte består av ett antal riktigt 
underbara eldsjälar som alltid är beredda att täcka upp för ett tomt pass. Det har varit år som vi fått säga nej till folk, och 
det finns år som vi kunnat ta emot någon/några till. I dagsläget kan vi ta emot ett par till säljare, men sedan är det fullt.  
 
Vill du vara med - är det lite bråttom att anmäla sig nu - för att garantera att du får en plats. Förenklat kan man säga att 
ett grundpaket består av 280 prislappar, det kostar 200:- och man förbinder sig att arbeta 3 arbetspass. 10 % av det du 
säljer för stannar hos Bygdegården. Vi tar även ut en deposition på 200:- som man får tillbaka första dagen man arbetar.  
 
Hur mycket kan man tjäna?? Förutom trevligt sällskap ?? Ja, det beror självklart på om du säljer det som folk vill ha, till 
rätt priser. Alla som har varit med hittills har sålt för minst 1000:- men de flesta har sålt för betydligt mycket mycket mer. 
 
Hoppas vi ses nästa sommar - oavsett om du kommer och handlar, skänker saker till Bygdegården eller själv är 
med och säljer. 

 

Enångersdagen 

6 juni är ju som bekant Sveriges nationaldag men 
vi är väldigt dåliga på att fira den. Nu finns det en 
tanke på att annektera denna dag och göra den till 
Enångersdagen. 

Tanken är att alla som vill får bli arrangörer. 
Föreningar, företag och privatpersoner ordnar 
med det firande och de aktiviteter man vill men vi 
håller ihop det med en gemensam tid. Ex. 10.00 – 
14.00. Till detta bjuder vi in alla som vill delta. 
Aktiviteterna kan vara vad som helst. Ex. cykling, 
promenad, segling, brännboll, kortspel, musik, 
kaffe med dopp, bakning. Det är bara fantasin som 
sätter gränser. Marknadsföringen görs med 
affischer och schema i Enångers bygdeblad. 

Om vi är tillräckligt många som arrangerar så kan 
vi få hela samhället på fötter. Kanske varken första 
eller andra året men sedan…. 

Är ni intresserade att delta så meddela Ingemar i 
bygdegårdsföreningen. Tel 070-772 00 33 alt 
ingemar@enanger.com. 

 



 
 

 

 

 

 

Det som händer,  

händer i Enånger….. 
 

 

  

 

 

December/våren 2022/2023 
 
18 dec Tomtemys och julmarknad kl. 14:00-17:00 

Träffa Tomten, mysig julmarknad på 
Bäckmoraskolan 
Fika och korvförsäljning 
Arrangör: Bäckmora Brandänge 
Bygdegårdsförening 

  

27 januari Peter Puma Hedlund 
Nyckelharpa i två akter och räkmacka med 
the/kaffe/läsk i pausen kl. 19:00 
Pris 250:-  
Föranmälan – se mer info i högra hörnet på 
denna sida 

 Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 

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

 Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 

20 Februari Årsstämma Enångers Bygdegårdsförening 
 Kl. 18:00 

Vi bjuder på kaffe/the och smörgåstårta – och 
behöver därför din anmälan senast 13 februari. 
Kom ihåg att alla medlemmar har möjlighet att 
skriva en motion till stämman, se mer info på 
sidan 5. 

 

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

 Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 
6 juni Enångersdagen 
 För mer info – se sidan 3 eller kontakta 

arbetsgruppen bestående av Ingemar Sandehult 
070-7720033, Elisabeth eller Sara. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 2023 
 

Passa på att köpa en julklapp – som är lätt att skicka och som 
stödjer Enångers Bygdegårdsförening. 
 

Allt ev. överskott går direkt till bygdegårdens verksamhet och 
fastighetens underhåll. Kalendern kostar 195:- 
 
Kalendern går att köpa på Enångers BnB, på Bygdegården i 
samband med Hälsingefyr och Gubbröran, samt om du inte 
finns i Enånger, kan vi självklart skicka den. 
 

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

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: Lördag 11 februari och Lördag 11 mars. 

Vi börjar alltid kl.18.00 i Bygdegården 

Anmälan görs senast tisdag samma vecka som 

matlagningen. Swisha till: 070 334 81 26 (Marie 

Sandehult) skriv GUBBRÖRA och er emailadress / 

namn.  Välkomna!! 

 

 

 Konsert med Riksspelmannen Peter ”Puma” Hedlund 

på Nyckelharpa samt Peters Mathias på gitarr. En 

konsert i två akter med räksmörgås och kaffe/te i 

pausen. Fredagen den 27 januari kl. 19:00.  

Pris inkl. förtäring: 250:- 

Boka din biljett på www.tickster.com eller hör av dig till 

Marie 070-334 81 26. Välkomna! 
 
PRESS-STOPP – I sista minuten innan vi skickar 
Bygdebladet till tryck fick vi glädjande uppgifter om 
aktiviteter i våra kyrkor och kapell i Enångers  
närområde  
 

24 dec kl 23  Julnattsgudstjänst i Enångers kyrka. 

Kyrkokören medverkar. 

26 dec kl 7  Julotta i Långvinds kapell Mats 

Sandström och kyrkokören.  

26 dec kl 11  Gudstjänst på Lindegården Mats 

Sandström och kyrkokören.  

6 jan kl 18  Från advent till Trettondag jul  

Pär Engman och Enångers kyrkokör  
 

 

 
 

http://www.tickster.com/
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Kallelse till 

Årsmöte Enångers Bygdegårdsförening 
 

Måndagen den 20 februari 2022, kl. 18:00 
Motioner behöver vara föreningen tillhanda senast den 10 februari för att 
kunna behandlas på mötet. mejla din motion till ingemar@enanger.com eller 
lämna den i brevlådan på Enångersvägen 21. 
Handlingar kommer att läggas ut på bygdegårdens hemsida, samt finnas att tillgå på årsmötet. 
 
Vi kommer att bjuda på smörgåstårta, och behöver därför din anmälan senast den 13 februari. 
 
Förslag på dagordning: 
1. Mötets Öppnande 
2. Val av mötesordförande och sekreterare 
3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll 
4. Val av två rösträknare 
5. Fastställande av föredragningslistan 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Godkännande av kallelse 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 
11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
12. Beslut om: 

a) mandatperiodens längd 
b) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare 
c) ev. ersättning till styrelsen 

12. Val av ordförande i föreningen 
13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare 
14. Val av revisorer och ersättare 
15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma 
16. Val av ombud till övriga föreningar 
17. Beslut om ev. regler och belopp för nästkommande års medlemsavgifter 
18. Framställningar och förslag från styrelsen 
19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före 
20. Val av valberedning 
21. Vid årsmötet väckta frågor 

 

Enångers 
Gymnastikförening 

Tackar för gåvor skänkta        
i samband med  

Erik Nordins bortgång 

Enångers BnB och Presentbod 

tackar alla kunder, gäster och 

andra som på något sätt stöder 

vår verksamhet 

God Jul och Gott Nytt År 

Enångers 
Gymnastikförening 

önskar alla en 
riktigt  

God Jul! 

Dags att motionera…. 
Alla som är medlemmar i en förening, som Enångers Bygdgårdsförening, kan skriva en motion till årsstämman. En motion är 
egentligen ett förslag eller en önskan. I en lokal förening som Bygdegården, behöver inte formalian vara helt korrekt. Skriv vad 
det är du vill/önskar och lämna in i tid till föreningens ordförande (info om var och hur -se ovan) 
En motion består av 5 delar,  

1) Vilket ämne handlar motionen om  (t ex fri glass till alla barn under 7 år, på Familjedagen) 
2) Rubrik – en rubrik ska tydligt ange vad motionen handlar om (t ex Gratis glass) 
3) Inledning/bakgrund. Här skriver du en förklaring till varför du har ditt önskemål. I vårt påhittade exempel kan det 

handla om att många barnfamiljer har dålig ekonomi och att det av rättviseskäl osv…. 
4) Finns det något liknande fall, som du kan hänvisa till? Har detta hänt tidigare – hänvisa då gärna till det 
5) Sammanfatta vad det är du önskar i en att-sats. Det är att-satsen som stämman tar beslut om. I vårt exempel skulle 

det kunna stå: Jag föreslår därför – att alla barn under 7 år ska få gratis glass på föreningens Familjedag. 

En motion kan handla om 

egentligen vad som helst som ryms 

inom föreningens verksamhet, 

alltifrån önskade aktiviteter, 

tillgänglighetsanpassningar, om- 

och/eller utbyggnad mm. En motion 

är allas möjlighet att påverka 

föreningens verksamhet 
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 Det kom en fråga till 
bygdegården…..från 
Hembygdsföreningen. 
 

Skulle vi tillsammans fixa 
en gemensam Quiz-kväll på 
Bygdegården?? 

 
Bygdegårdsföreningen är mycket 
positiv till alla former av samarbete - 
så självklart sa styrelsen ja. 
 
En arbetsgrupp med fyra personer, 
två från vardera förening, Cecilia, 
Annika, Lisbeth och Marie, bildades 
för att undersöka möjligheterna. 
 
Vi räknade, planerade, funderade 
och fördelade arbetsuppgifterna. Vi 
hade allt, utom tillräckligt med sålda 
biljetter….. 
 
Med bara några få dagar var beslutet 
om att behöva ställa in snubblande 
nära. Men, vi ville ju så gärna göra 
detta ….. 
 
Vi vägde behovet av antalet gäster, 
både för att få arrangemanget att gå 
ihop och för att det ska bli bra 
stämning. 
 
Det kom några bokningar till - och vi 
bestämde tillsammans att vi kör….. 
 
Det blev en bra kväll, kluriga frågor, 
levande musik av 5 över 12, fina 
vinster, god mat och dryck samt 
självklart god stämning och en värdig 
vinnare. Grattis till Gunilla Asplund 
med flera som tog hem såväl 
medaljer som presenter. 
 
En kväll som denna hade inte kunnat 
genomföras utan gäster men förutom 
den viktigaste ingrediensen så var 
det många ovärderliga insatser, utan 
vars delaktighet vi inte skulle kunnat 
genomföra kvällen. 
 
Stort tack till bandet som spelade mot 
mat och kaffe, till Lisbeth med flera i 
köket, till Coop Nära som bidrog med 
vinster, till Ingemar som råddade 
baren med hjälp av Isabelle, till 
kakbakarna som bidrog med 
desserten och inte att förglömma den 
lilla quiz-kommittén som planerade 
och bidrog till att kvällen kunde 
genomföras. 
 

 

 Kvällens vinnande lag – Grattis!!! 

Första frågan var av lokal karaktär; 
 

De flesta vet att kyrkan i Enånger 

har brunnit, men vilket år? 
 

1)  1902 

X)    1879 

2)    1893 
Nästa fråga anspelade på julen; 
 

Karl-Bertil Jonsson….., men vilken 

gata bor han på? 
 

1) Stjärnvägen 18 

x) Lidingövägen 15 

2) Fingatan 17 

Apropå Blommor 
 

Det är Timjan i, sa…? 
 

1) Loke 
x)   Toke  
2)   Kloke 

Ja, ni förstår själv, att det var en utmaning, och vi var 

nog flera som inte fick ihop så många rätt….. 

Desto större bragd at vinna hela tävlingen – Grattis 

till vinnarna  

Ett utdrag ur 

frågepärmen… 



 
 

: 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

Bäckmora Brandänge Bygdegård önskar en riktigt God Jul 

I norra Enånger hittar ni oss. Vi som bor i byarna Bäckmora och Brandänge. Eller 
snarare är vi en by där alla fastighetsbeteckningar är Bäckmora men där en del 
av byn kallas Brandänge.  
Vi är alltså en by med namnet Bäckmora Brandänge? Nja, vi är en och samma by 
men med 2 namn. Förvirrande? Nämnde jag att vi alla har postadress Njutånger 
fast vi bor i Enånger? Vår identitet är otvivelaktigt Enånger även om vi med nöje 
umgås med våra goda grannar i Njutångersbyarna Näcksjö, Nickora och Västtjär. 
 
Vi har varit en del av Enånger så långt berättelser och dokument går tillbaka i 
tiden. Den gamla sockenindelningen, kyrkans församlingsindelning och gamla 
kungapåbud som förenat Bäckmora med andra Enångersbyar som exempelvis 
bildandet av Nybo-fäbodelag har skapat vår identitet som Enångrare. Under 
1840 talet tillkom den nya folkskolestadgan och bildandet av Enångers 
skoldistrikt. Där ingick givetvis Bäckmora och Brandänge och 1867 påbörjades 
byggandet av ”Bäckmoraskolan”. De första åren var drygt 70 elever inskrivna i 
den lilla byskolan och fram till 1940 bedrevs skolverksamhet i lokalen. Efter att 
byskolan lagts ner började bybarnen i Enångers skola istället.  
 
Den gamla skolbyggnaden kom senare att bli Bäckmora Brandänge Bygdegård. 
Idag är vår bygdegård en naturlig och viktig samlingsplats för bygden. Kittet i 
bygden skulle man kunna kalla den. Här firar vi våra högtidsdagar, har fester, 
konserter, möten, kurser och julmarknad. Men vi tar även klivet utanför själva 
bygdegården och arrangerar vandringar och utvecklar vandringsleder. Genom 
den organisation och struktur som bygdegårdsföreningen skapar jobbar vi för en 
levande bygd där alla skall känna sig välkomna. 
 
Vi sammanfattar 2022 som ett riktigt bra år för bygdegården. En av årets 
”höjdare” var den teaterskola för barn vi arrangerade i augusti. Teaterskolan 
avslutades med att barnen spelade 2 föreställningar inför publik. 
Arrangemanget gav mersmak och vi hoppas kunna hitta finansiering för att göra 
en repris 2023. 
 
Närmast i tiden vill vi välkomna er till ”Tomtemys och julmarknad” som vi 
arrangerar den 18 december. Tomten dyker upp och på julmarknaden kommer 
folk från byarna runt omkring bygdegården sälja olika varor. 
 
Under 2023 planerar vi bland annat en kolmila och att färdigställa 
vandringsleden mellan Bäckmora-, Änga- och Tjännaåsen där vi samarbetar med 
Länsstyrelsen. Förhoppningsvis kan vi bjuda in till arrangemanget ”3 Åsar” efter 
sommaren. Vi planerar också teaterskola och konserter. 
 

Avslutningsvis, är det i dagens digitala tider viktigt med de gamla 
sockengränserna? Kan vi inte bara låta kommunen och posten successivt låta 
denna del av Enånger bli något annat? Vi menar att det är viktigt för det får 
oanade konsekvenser. Bland annat får vi i den här delen av Enånger inte just det 
här Bygdebladet i våra brevlådor då vi har postadress Njutånger.  
 

Välkomna till Bäckmora Brandänge, en del av Enånger! 

Staffan Dalbrink 
Ordförande Bäckmora Brandänge Bygdegårdsförening 

 

  

Bygdebladet …. När Enångers Bygdegårdsförening startade Bygdebladet för ett antal år sedan – var det med förhoppning om 

att kunna samla så mycket som möjligt av det som händer runt om i Enånger på ett och samma ställe. Att kunna samordna allas 
kalendrar och att dela på kostnaderna. Så har det inte riktigt blivit ännu. Bygdegården tar i stort sett hela kostnaden – och betalar 
det utifrån intäkter från ideellt arbete, men vi vet att bladet uppskattas. Denna gång bjuder vi på två artiklar om två av Enångers 
andra föreningar.  Kanske kan vi på sikt ha en sida var i Bygdebladet och dela både på material och kostnader? 
 
För bygdegårdsföreningen är ett nära samarbete med övriga aktörer i närområdet mycket viktigt och värdefullt.  

Med dessa två artiklar vill vi önska alla eldsjälar runt om i Enånger ett riktigt bra verksamhetsår 2023. 

Utdrag från  
Lindefallets SKs månadsbrev 
 
Ungdomarna tränar och ligger i med full 
fart på isen under alla pass. Även 
matcher och poolspel har kommit i gång 
bra, så det är aktiviteter både vardagar 
och helger. 
Under vinterlovsveckan såg vi vad vår 
ishall betyder för våra ungdomar. Det var 
full fart alla dagar, från tidig morgon till 
sena kvällar. 
Vi har även anmält oss som förening till 
något som kallas 
”Hemmaplansmodellen” som arrangeras 
av Svenska Hockeyförbundet. En modell 
för att utveckla vår klubb/förening genom 
att se över vår hemmaplan tillsammans 
med andra likvärdiga föreningar. Kolla på 
våra styrkor och svagheter, dra nytta av 
hur andra gjort, dela med oss till andra 
föreningar, jobba i olika processer. Vi är 
några från styrelsen samt ett antal av 
våra ungdomsledare. Allt detta för att 
utveckla vår klubb/förening. 
 
En annan ständigt oroande och 
återkommande punkt har varit vår 
ekonomi och våra elkostnader. Vi fick 
under oktober månad en elkostnad + 
fasta avgifter på nästan dubbelt vad vi 
normalt brukar ha för en 
septembermånad. Vi hade 
räknat/budgeterat med en högre kostnad 
men inte det dubbla. Även variationen på 
elkostnaden gör att det är väldigt svårt att 
planera/budgetera och alla extra pengar 
vi fått in av ett antal nya sponsorer 
försvann i högre elkostnader, vilket inte 
var vad vi planerat för. Vi hade velat 
använda dessa pengar till att utveckla 
ungdomsverksamheten. 
 
Tack vare vår satsning på 
ungdomsverksamheten har kommunen 
valt att gå in och stötta oss för det samt 
även hjälpa till med elkostnaderna. Så för 
tillfället kan vi pusta ut och se framåt. 
 
Stor tack för den hjälpen i en pressad 
situation för en liten hårt arbetande 
klubb/förening! 
 
Hälsar 
Bo Larsson 
Ordf. Lindefallets SK  
(swish 123 047 35 46) 



 

 

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 2023 
 
       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; Marie Sandehult 070-334 81 26  

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

Årsstämman 2022-02-14 beslutade att medlemsavgiften för 2023 för enskilda medlemmar ska vara oförändrad,   

d.v.s. 100 kr per enskild medlem. Stämman beslutade att höja medlemsavgiften för Familjemedlemskap till 200:-       

fr o m 2023. Medlemskap för föreningar är oförändrat 200 kr. 

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. 

 


