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Tack till HAL som sponsrar tryckning av detta medlemsutskick! 

Lundsbergs Bygdegårdsförening  

                                             
 

 Lunden februari 2022   

Till alla hushåll inom Köla, Skillingmark och Järnskog 
 

Kära nuvarande och blivande medlemmar, vi behöver er! Vi ser fram emot att 

äntligen fysiskt få träffa er alla, och på ert fortsatta stöd under 2022! 

Välkomna till Lundsberg våren 2022! 
Dags att boka för bröllop, dop, födelsedagar! 

 

 Söndag 6 mars kl.15.00  

Bygdegårdsföreningens Årsstämma genomförs i år fysiskt på Lundsberg! 
Alla handlingar läggs ut på vår hemsida www.lundsbergsbgf.se samt på Face Book.  

 (Om någon vill delta digitalt, maila boret.sk@ telia.com eller ring 0706-842482 senast 4/3). 

En del av våra aktiviteters genomförande kan vara preliminära. 

Kontrollera alltid på vår hemsida www.lundsbergsbgf.se 

 Söndag 10 april kl. 15.00 
SÖNDAGSAFTA om kulturpersonligheter i vår bygd. 

”Våran egen prost” Lennart Nilsson berättar om både Nils-Jesus i Paradiset och  

om intressanta präster, som verkat i vår bygd. Servering. 

 Söndag 15 maj kl. 11.00 
BYAVANDRING i Solberga med tipspromenad. Grillning och fika efteråt.  

Guide Andreas Blomgren. 
Kontakta Böret om deltagande och exakt startplats. Tel 0706-842482 , boret.sk@telia.com 

 Måndag 6 juni kl. 10-12 
NATIONALDAGSFIRANDE med tipspromenad runt Lundsvattnet,  

Servering, grillning och lotteri. Start på Lundsberg. 

 Lördag 16 juli kl 11-16 
BYA-LOPPIS i Solberga, Tömte och Lunden med omgivningar, samt  

Baklucke-loppis och servering på Lundsberg. Info-träff 5 maj kl. 18.00 på Lundsberg (ingen 

anmälan till 5/5). Kontakt marit@lundsbergsbgf.se 

 Lördag 30 juli kl. 19.00  

PACKMOPEDTURNÉN på Köla Hembygdsgård 

Ett samarrangemang mellan Lundsbergs Bgf och Köla Hbf. 

Biljetter på www.tickster.com eller i entrén. Entrén öppnas kl. 18.00. 

Varmt Välkomna! 

 
Besök gärna Lundsbergs hemsida www.lundsbergsbgf.se. Gilla Lundsberg på Face Book! Mailadress: 

info@lundsbergsbgf.se, telefon 0571-14087 (vidarekoppling). 

Medlemsavgift är oförändrad för 2022: Vuxen 150: - Medlemsavgift familj 300: - 

Gåvor valfritt belopp. Bankgiro 5706-0089 el swish 123 097 03 84. 

Ange namn och kontaktuppgift, helst epost och mobilnummer när du/ni betalar. 

         Tack för att du stödjer vår bygdegård! 
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Lundsbergs Bgf följer EU:s direktiv för GDPR, Dataskyddsförordningen i Sverige. Detta innebär att vi som 

förening hanterar ett medlemsregister med adressuppgifter. Mer information finns på vår hemsida. 
Blankett finns på vår hemsida om medlem vill att vi tar bort alla adressuppgifter. 

 

Lundsbergs Bygdegård är idag den enda större kvarvarande samlingslokalen inom Köla, Skillingmark 

och Järnskog, för bröllop, födelsedagsfester, danser, möten mm.  

Vi har utrustning för digitala möten: stor takhängd projektor/projektorduk, konferenskamera o dator 

samt möjlighet att utnyttja zoomlicens. 

Därför vänder vi oss i första hand till er som bor i dessa socknar med vår vädjan om medlemsstöd och 

andra bidrag. Medlemsstöden är en viktig del i vår verksamhet. Välkomna att boka våra lokaler! 

 

Verksamhetsåret 2021 

Årsstämman genomfördes den 7 mars. Verksamhetsåret 2021 fortsatte på samma vis som 2020, inga 

inomhus-aktiviteter för allmänheten förrän i okt-nov. Med noggrann kontroll på FHM:s regler kunde vi 

genomföra ett antal aktiviteter både ute och inne: Nationaldagsfirande 6 juni, Torpvandring i Lunden i 

september, Flaksommar i oktober och Medlemskväll i november. 

Upper Hall Linedancers har dansat under hela hösten. Köla Skytteförening/KSF har haft skytteträningar 

med luftgevärsskytte för ett 30-tal barn och ungdomar från Köla/Järnskog i 3 kvällar/vecka hela hösten.  

En stor eloge till Skytteföreningens medlemmar som dragit ett stort lass med att ställa upp för våra 

skytteintresserade barn och ungdomar!  

 

.    Torpvandring sept.  Lotteridragning nov. 

 

Under hösten såldes vårt stora lotteri med skänkta och sponsrade vinster. Dragning hölls under 

medlemskvällen 28/11 (alla vinster är utdelade). Lotteriet ger oss ett välbehövligt tillskott på 20 000 kr. 

Stort Tack till alla som stöttat lotteriet på olika sätt! 
För 2021 fick föreningen in 12 000 kr i medlemsavgifter. 

Få lokalbokningar av privata och föreningar även under 2021. Några av våra föreningar genomförde 

enstaka möten under året, samt några boendebokningar gjordes.  

För att förbättra inomhusluften har sanering av krypgrunden påbörjats 2021, vilket har medfört en stor 

egen kostnad. Avsättning för del av saneringen har gjorts under tidigare år. Tack vare medfinansiering 

från Eda kommun kunde vi i nov-21 ansöka om bidrag från Boverket för resten av saneringskostnaden. 

(Boverkets svar väntas i maj-22).  

Mycken tid har ägnats åt ansökningar för att bl.a. kunna finansiera bygdegårdsföreningens 

driftskostnader, där bl.a. den kraftigt ökade el/uppvärmningskostnaden utgör en stor del som måste 

betalas även om intäkterna inte kommer in. Ansökningarna för krisstöd/Coronabidrag, Bygdegårdarna 

(förbund och distrikt), Kulturrådet, Riksteatern och Eda kommun har gett oss drygt 100 000 kr. 

Andra delar av stöden har använts till inköp av utemöbler, tält-paviljonger, filmkamera och dator samt 

till artistbokning. Det har också finansierat en Zoom-licens för digitala möten, den kan ni i våra 

samarbetsföreningar låna gratis! I övrigt täcker bidragen de Coronakostnader vi haft relativt bra. Det 

ekonomiska resultatet för året blev tack vare bidrag från olika håll positivt. Inga lån belastar föreningen 

vid 2021 års utgång.  

 

ETT STORT TACK till alla våra medlemmar, sponsorer, lottförsäljare och lottköpare 

som troget stöttar Lundsberg! Det blir nytt Lundsbergslotteri även i år! 
 

Lundsbergs Bygdegårdsförening/Styrelsen  


