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Se upp för våra barn!                  
Kör saktare genom byn! Barn, lek inte på vägen!

God jul 
& 

gott nytt år!



2

 
Ärade läsare
Pandemin...
pandemin…
pandemin…
… vad man än skall göra, beställa, mötas, förflytta sig så påverkas man av 
Pandemin, eller för att vara mer specifik Covid 19. Sena leveranser eller inga 
leveranser alls. Detta gäller även oss i bygdegårdsföreningen. Alla inomhus-
aktiviteter har tvingats ställas in. Gympan försökte, cirkeln gamla Jugansbo 
försökte, syjuntan som pågått sedan föreningen bildades 1957 försökte m.fl. 
aktiviteter försökte, allt fick avbrytas och till slut ställas in.
Vad vi kan trösta oss med är att om vi håller oss hemma så kan vi nog betrak-
ta oss som att vi sitter i karantän. Vi borde därför inte bli smittade av detta 
elaka virus. De som jobbar och måste åka till sina arbetsplatser för att klara 
sina jobb får vi hoppas är försiktiga. Andra kan jobba hemifrån, man kan 
kalla att de jobbar på ”karantän arbetsplatser”. 
Det känns tryggt att vistas utomhus. Det är också vad som har hänt i detta 
avlånga land. Man träffas utomhus. Det har också kommit till redaktions-
kommitténs kännedom att Hillingens badplats har blivit ett populärt utflykts 
mål. Där kan man fika tillsammans vid det nya, timrade bordet som numera 
står ute året runt. Grillplatsen kan ta emot personer som vill grilla, men man 
måst ta med sig grillkol eller ved för att få bra grillmöjligheter. Och något att 
äta också förstås. Det kan också bekräftas att det förekommer badgäster där, 
även i slutet av november. Dock inte i sådan omfattning att det är aktuellt att 
öppna omklädningshytterna igen.

På återhörande

Redaktionskommittén.

Nu kan vi ta emot betalningar via Swish på tel: 1230427773

Vi skulle behöva flera som kan vara med och hjälpa 
till vid olika arrangemang i bygdegården. 

Är du intresserad, kontakta någon i styrelsen.

Efterlysning
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En rapport från sommarens boulespel. 
Av alla aktiviteter som har var planerade i sommar och höst/vinter för 
bygdegården, har många ställts in eller skjutits på framtiden. Det är inte 
bara aktiviteter i Jugansbo bygdegård som drabbas av det besvärliga Corona 
viruset, hela Sverige och hela värden har påverkats av detta elaka lilla virus. 

Sommarens boule spel gick dock att genomföra som vanligt. Det har varit 
rikligt med deltagare varje gång. Mellan 8 och 12 deltagare har mött upp. 
Från den yngste 7 år och uppåt. Signlis och Urban Pettersson har varit 
”tävlingsledare” och sett till att allt har fungerat. Det har varit ett glatt gäng 
som troget har mött upp varje gång. Hela tiden på Coronasäkert avstånd.
Hur spelet har gått, och vem som har vunnit, har inte varit det viktigaste. Det 
var mest efterlängtat att något av lagen kom först till 7 poäng. Då var det dags 
för fika pausen. Den blev oftast lång. Det lag som kommer först till 13 har 
vunnit. 

Speltiden varierade. Vi räknade speltiden i hur många bussar som hinner att 
passera. Det kommer en buss varje timme. Vi började kl. 14:00 och var i regel 
klara till kl. 16:00. Sista omgången var extra spännande. Då var vi inte klara 
förrän 4 bussar passerat, vilket var kl:17:30, inkl. fikapaus och grillning. 
Som avslutning ordnade Signlis och Urban att vi grillade hamburgare och 
rikligt med tillbehör. Tack för denna goda avslutning på en trevlig gemenskap 
under dessa Corona tider. Det var en av de få möjligheter att få träffas i 
sommar. 

Vi ser fram emot nästa sommar, att åter få träffas under dessa gemytliga 
former, Oavsett om det är Corona eller ej. 
Vi tar gärna emot fler deltagare.

Vid pennan 
Leif L

Boulebanan

På föreningens hemsida kan du läsa Jugansbobladet samt aktuella 
arrangemang. Om du funderar på att hyra och vill veta om 
bygdegården är ledig kan du även se detta. Du finner även 

information om styrelsen, arrangemang och aktiviteter. Du söker på 
Jugansbo bygdegård eller webadressen https://jugansbo.com

Du har väl besökt oss på webben?
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Vill du vara med i Studiecirkeln om gamla Jugansbo?
Kontakta Kjell Bergstam tel:  0722-351131

Volleyboll

Genom Linnea Seidels försorg ansöktes bidrag till en volleybollplan 
vid Hillingen genom Sparbanks miljonen. Vi fick 30 000:-! 
Totalt är det kostnadsberäknat till 65 000:- Resterande pengar 
kommer att skjutas till av föreningen. Det har blivit pengar över på 
Hillingen-kontot tack vare att skötseln har skett av en grupp frivilli-
ga under några år. Det har varit trång på stranden vid badplatsen för 
olika aktiviteter.. De minsta barnen och ungdomarna har haft svårt 
att samsas om utrymmet pga. olika aktiviteter. 
Den nya volleybollplanen kommer inte att ha fullstora mått och 
kommer att placeras öster om den nuvarande stranden.

Den vita rutan på bilden visar ungefär var planen planeras.
H-et är bryggorna
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Afternoon Tea 
i bygdegården

Nyinflyttad?
Kom till bygdegården och lär känna dina grannar

Årets gran är skänkt av Anders Eriksson.
Tack från styrelsen! 

Adventsgran

Gå in på vår hemsida för mer info. www.jugansbo.com

Föreningens almanacka kommer att komma ut som vanligt. Den 
kommer att innehålla bilder från trakten. Genom ditt köp stöder du 
bygdegårdens verksamhet. Stöd våra annonsörer.
Hur du köper almanackan är inte riktigt klart i skrivandes stund, 
men kontakta Ebba Börjesson som är den som står för framtagning-
en. Hon ger dig information. Du kan också kontakta Leif Lindstedt.

Almanackan

Tack till Kerstin och Signlis för gympan
Stort tack till Kerstin och Sign-Lis för åren som ledare för 
gymnastiken i Bygdegården! Mycket uppskattat av oss som deltagit!
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Jugansbobladet

är din chans att framföra något till 
bygden. Här rapporteras före och 

efter aktiviteter och möten. 
Jugansbo bygdegårdsförening ger 
ut bladet två gånger per år. Vill du 

skriva något, ring Lena Teborn 
tel: 0762-395128

Vaktmästare under 2020/21
                tel           
December – Gun Åhlen Larsson         0707-192700
Januari – Fia Börjesson         0767-635700
Februari – Margareta Virving         0707-503603
Mars – Lena Teborn          0762-395128
April – Leif  Lindstedt         0705-203557

Hyra bygdegården
kan du göra genom att boka hos 
Margareta Virving tel 070 7503603

e-post: margareta70@outlook.com
   Hela bygdegården......................800:-
   Stora eller lilla salen + kök........600:-
   1 timme (Föreningsmöten)......150:-
   3 timmar.......................................300:-
   Linnedukar till borden..............65:-/st

Sommaren vid Hillingen
Den fina sommaren 2020 inbjöd till mycket bad. Att vår badplats är 
mycket uppskattad är ett gott kvitto att vi genom bygdegårdsfören-
ingen och alla de frivilliga som har skött badet på ett utomordentligt 
sätt. När man pratar med badgästerna är det idel lovord. Vid riktigt 
fina baddagar har det räknats in ungefär 50 bilar. Lågt räknat kan vi 
nog gissa att det är i snitt 3 personer i varje bil. Det skulle då bli 150 
badgäster. Detta är nog lågt räknat.
Föreningen har fått 10 000:- för att göra en mindre utbyggnad av 
parkeringen. Vi räknar med att det skall vara klart till nästa badsä-
song. Någon större utbyggnad är inte planerad av parkeringsplatsen. 
Själva området där man vill slå sig ner mellan baden är begränsad 
och det området vill vi behålla så naturskönt som möjligt.
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Nya träd vid bygdegården.
Som ni säkert har observerat har det planterats nya träd vid bygde-
gården. Föreningens trädgårdskunninge Ann Börjesson har ombe-
sörjt detta. Bra jobbat!
De gamla oxlarna som planterades där på den tiden när fastigheten 
fungerade som skola hade murknat och utgjorde en säkerhetsrisk. 
Vid något av de kraftiga blåsväder som var förra vintern började de 
blåsa sönder med risk för skadegörelse. Styrelsen beslöt därför att ta 
bort de gamla oxlarna och ersätta dom med nya av andra kvalitéer.
Träden som nu är planterade är Salix Fragilis Bullata. För oss som inte 
är bevandrade i latin kallas den helt enkelt för Klotpil. 
Den rensar sig själv och behöver ej beskäras. 

Se nedan hur den kommer se ut om några år.
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Årsmötet går av stapeln sön 14 mars kl 17
 Kallelse kommer läggas in i Sala Allehanda

Alla välkomna!

Ett stort tack till våra sponsorer!

Vi vill tacka!
vår sponsor

med detta Diplom

medlemmarna i Jugansbo 
bygdegårdsförening 

Vi vill tacka!
vår sponsor

med detta Diplom

medlemmarna i Jugansbo 
bygdegårdsförening 

Bygdegårdsföreningen söker 
nya ledare till lättgympan.

Eftersom Kerstin och Signlis inte kommer att fortsätta att leda 
lättgympan söker föreningen någon eller några som vill ta över 
detta. Start för detta blir när Coronan har klingat av så att vi 
kan anse det är säkert att återuppta verksamheten.
Kontakta Tom om du/ni vill fortsätta verksamheten.
/Styrelsen.

Jugansbo bygdegårdsförening vill passa på att tacka!

Ett stort tack till alla familjer som hjälpt till med skötseln
av Hillingen i sommar! Ni har gjort ett fantastiskt jobb!

Ett stort tack till Margareta Virving som klippt gräsmattan 
vid bygdegården och även svarat för att ta emot bokningar 

och visat hyresgäster till rätta!

Ett stort tack till alla som ställer upp och hjälper 
till vid bygdegården!


