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Medlemsblad från S. Lundby Bygdegårdsförening 
sodralundbybygdegard.se 

 

Ordföranden har ordet 
Julstök och nyår avklarade och vi är redan en bit in i 2018. Innan jul, 
den 13:e december, hade vi traditionellt luciafirande med allt som hör 
till. En månad senare den 14:e januari var det dags för barnfest i 
bygdegården. Med många barn och vuxna blev det full fart med dans, 
fika och ett besök av tomten, som delade ut godis. Tack alla som 
hjälpte till med dessa lyckade arrangemang. 
 
Den 23:e februari är det åter dags för populära ”På spåret”. Senare på 
vårkanten följer bland annat cykelfesten. Håll utkik i mejl, på hemsida 
och Facebook. Ibland dyker det även upp lappar i brevlådan. 
 
För den sportintresserade kan jag berätta att inte mindre än tre stycken 
ur bygdegårdsstyrelsen ska ta sig från Mora till Sälen under 
Vasaloppsveckan i år. Har du sett några åka runt på rullskidor i vår 
byggd kan det mycket väl vara en styrelsemedlem som i brist på snö 
jagat runt på vägarna.   
 
Under hösten 2017 var det städgrupp nr 3 som höll i ordning i och 
runt bygdegården, så nu på våren är det åter dags för grupp 1. Info 
skickas till de som är berörda. Tack städgrupp 3 för höstens insats! 
 

Ett stort tack till alla som engagerar sig i bygdegårdens fortlevnad och 
utveckling. Utan alla ideella insatser och viljan att hjälpa till hade vi 
inte kunnat genomföra alla våra arrangemang och ha en så fin 
bygdegård. 
 
Har du någon idé eller önskemål gällande vår bygdegård eller våra 
arrangemang, kontakta gärna mig eller någon annan i styrelsen. 
Åter igen, ett stort tack för ditt engagemang.  

                                                                      Andreas Nilsson 
 

Nu kan du lämna din pant och stödja S Lundby BGF! 
Vi har anslutit oss till Pantamera.nu vilket innebär att vi pantar i 
storsäck och då både PET- flaskor och burkar. Även skadade och 
importburkar! För varje säck får föreningen 200:-! Du lämnar bara 
din pant till oss (i förrådet på gaveln vid utedasset. PET för sig, burkar 
för sig), vi lämnar in den åt dig och du slipper att panta eller åka till 
återvinningen. Och vi får in lite extra pengar till vårt köksbygge! Sprid 
till vänner och bekanta! Sätt upp bifogade lapp på kylskåpet eller ge 
bort! Finns fler att få om du behöver! Tack!  
 

 
 Vill du bli medlem? 

Kolla in vår hemsida eller 

http://sodralundbybygdegard.se/index.html


Du har väl lämnat din e-post- adress och mobilnummer till oss?  
Vi mejlar (och ibland sms:ar) ut alla inbjudningar, Lundby- nytt och annan 
information och måste då ha aktuell adress till dig! Mejla till Richard Olsson,  
sodralundby.bygdegard@telia.com så lägger han in dina uppgifter i vårt 
medlemsregister. 
 

Hemsidan och Facebook 
Du glömmer väl inte att kika in på vår hemsida då och då? Där lägger vi ut alla 
inbjudningar till kommande aktiviteter, bilder m.m. 
Du kan nu också följa oss på Facebook. Gilla oss gärna där! 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Du är alltid välkommen att höra av dig med både ris och ros, 
önskemål eller bara för att prata en stund!  
Andreas (ordf)      070-690 69 95    
Henrik (v.ordf)      070- 539 41 89  
Adam      073-356 93 93 
Richard (kassör)    073-030 12 73 
Felix                   072-717 53 76  
Thomas      070-604 88 22 
Christina       070-554 50 51 

 
På gång: 
 
Fredagen den 23:e februari 18:00 
På spåret 
Ännu ett ”På spåret” som varit omåttligt populärt.  Henrik och 
Richard tar oss med på resor och vi gissar vart vi är på väg. Vart får 
vi åka i år? 
 
Söndag 18:e mars 15:00 
Årsmöte 
Årsmöte i bygdegården. Vi bjuder på fika. Alla medlemmar 
välkomna. 
 
Lördagen 19:e maj 
Cykelfest 
Då var det dags igen. Damma av cykeln och trampa iväg för förrätt, 
middag och sedan efterrätt hos någon ute på ”bögda”. Efteråt samlas 
vi i bygdegården för att fortsätta festen.   
 

Mer information kommer via e-post, i brevlådan eller på 
hemsidan inför respektive händelse. 
 

 
Hjärtligt välkomna!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hyresavtal och priser S.Lundby Bygdegård 2018 
 

 Medlemmar har 20 % rabatt. (ej bord och stolar) 
 

Hyra bygdegården:  
Hel helg (fre 12.00- må 12.00) 2 300:- 
24 tim.                850:- 
6-12 tim.                500:- 
Upp till 6 tim               350:- 
 
Städning av bygdegården: 
Totalstäd (inget undanplockat)  3 000:- 
Efterstäd (allt undanplockat)     1 500:- 
 
Hyra tält inkl. upp/ nedsättning och resa:   
6x 10 m (Vi har tre stycken)         1 500:- 
Extra dygn       500:- 
 
Hyra bord/ stolar: 
Bord per styck:                               30:- 
Stolar per styck:                     10:-  

 
All bokning görs till Richard Olsson på  0730- 301273 eller 
sodralundby.bygdegard@telia.com Bokning av städning görs när bygdegården 
bokas. 
Avbokning görs senast 7 dagar före bokad tid. Görs det senare debiteras halva 
avgiften. 
För att motverka skadegörelse mm. måste den som hyr bygdegården ha fyllt 23 
år. Det måste finnas vuxna närvarande under den tid som bygdegården 
används. (T.ex. kan föräldrar inte hyra bygdegården till minderåriga utan att 
själva vara närvarande). 
Nyckel fås/ återlämnas vid avtalad tid med Richard Olsson. Vid försening 
debiteras 200:-/dygn och vid utebliven nyckel debiteras 1000:-.  
Betalning görs till bg.nr 210- 0394 och skall vara S Lundby 
Bygdegårdsförening till handa senast 7 dagar efter bokad tid. Ange tydligt 
namn och hyresdatum.  
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Hyraren måste städa HELA bygdegården enligt de anvisningar som finns vid städmaterialet 
innan tiden för uthyrningen går ut. Även utsidan ska städas. Om städningen inte godkänns 
vid besiktningen debiteras 300:-/ timme för omstädning.  
Hyraren är skyldig att meddela Richard Olsson om något gått sönder. Ev. ersättning beror 
på vad det är och i vilken omfattning. Upptäcks något som inte har meddelats vid 
besiktningen debiteras full kostnad + 25 % för återställande/återskaffande. Om väktare 
måste åka ut p.g.a. oaktsamhet/slarv med larmet, kommer kostnaden för detta att debiteras 
den som hyr. 
Ingen olaglig verksamhet får förekomma i lokalerna. Hyrestagaren ansvarar för att avtalet 
efterlevs. S. Lundby bygdegårdsförening avsäger sig allt ansvar för det som hyrestagaren 
eventuellt orsakar, både indirekt och direkt.  
Tält kan endast hyras inklusive upp/nedsättning.  
Hämtning/ återlämning av bord och stolar görs på avtalad tid med Richard Olsson. 
Detta avtal ska skrivas på av hyrestagaren senast vid avhämtning av nyckel. 


