
Jugansbobladet
Sommar/hösten 2021

 
 Fre 30 Juli kl 14 Helikopterflygning
 Se sidan 7 i bladet

 Studiecirkeln startar i höst ”Gamla Jugansbo”. 
 Se hemsida f ör vidare info
 Kontaktperson Kjell Bergstam Tel. 0224-51131 

 
OBS!

 Styrelsen hoppas på att kunna genomföra några evenemang       
 i höst bl a mopedrally, höstmarknad/loppis. Vi har ej några   
 datum bokade ännu. Så mera info kommer att finnas på     
 hemsidan, facebook och anslagstavlorna.

Aktuell verksamhet under sommar/hösten: 2021

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



 

Har du gamla eller nya foton som kan passa i almanackan nästa år?
Vi lånar dem tacksamt! Lämnas till Ebba Börjesson Du når henne på tel:
076-9495015 eller per mail: ebba.borjesson@hotmail.com

Ärade läsare

Hej alla som läser Jugansbo bladet.
Jag är ny ordförande i Jugansbo bygdegårdsförening.
(första kvinnan dessutom).
En liten presentation för er som inte känner mig, mitt namn är 
Gun-Åhlen Larsson och jag är uppväxt i det stora gula huset snett 
emot bygdegården.
Jag är pensionerad intensivvårdssjuksköterska, arbetade på 
Akademiska och allmänintensiven i Mo i Rana, Norge.
Mitt stora intresse är odlingar och min trädgård. Jag har även 4 
barnbarn som också hjälper till att hålla mig sysselsatt.
Jag tackade ja till ordförandeskapet när Kjell Bergstam (från 
valberedningen) ringde mig. Nu behöver jag all hjälp jag kan få 
så att vi får fart på bygdegården. Året som varit har ju präglats av 
pandemin, ingen verksamhet.
Jag har en undran, vad vill ni ha för aktiviteter och vad finns 
det för intresse. Som det är just nu är det en liten ”klick” som 
ordnar diverse saker. Vi behöver ha in nya människor och idéer. 
Man behöver inte vara med i styrelsen för att hitta på aktiviteter, 
det är bara att ge oss förslag.

Hoppas på ett bra år och att jag ror skutan i land.

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

Är du intresserad, kontakta någon i styrelsen.

Efterlysning

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

Medlem
Vill du bli medlem?

Kontakta då  Lena Teborn
tel: 0762-395128

Vaktmästare under 2021 
       

Juli: Andreas Karlsson     073-2046452
Aug: Gun Åhlén Larsson     0224-52122
Sept: Lena Teborn      076-2395128
Okt: Jenny Westerberg     073-3808978
Nov: Margaretha Reuterwall     070-2851221
Dec: Tom Svedberg     073-5588994

Hyra bygdegården
kan du göra genom att boka hos 
Andreas Karlsson       073-2046452

e-post: Andreas591@hotmail.com
   Hela bygdegården......................800:-
   Stora eller lilla salen + kök........600:-
   1 timme (Föreningsmöten)......150:-
   3 timmar.......................................300:-

               Medlemsformer:
Pris per person:                         150:-
Pris per familj (Barn under 18 år)      400:-         
Pris för företag                         1500:- 
           Bankgironr: 5011-8306

Swish: 1230427773

Våran boulebana är till för alla.
Vill ni spela så finns det klot att låna i bygdegården.

Boulebanan

Stort grattis till alla er och tack för
att ni är med och stödjer föreningen!

På årsmötet lottades det ut fem personliga medlemskap 
samt en gratishyra av bygdegården till de som närvarade.

Vinnarna av ett personligt medlemskap blev:
Andreas Karlsson, Kristina Paulin, Hans Nyberg, 

Kai Enström och Henric Seidel.
Vinnare av en gratishyra av bygdegården blev: Barbro Eliasson.

I skrivande stund är vi 136 st medlemmar !!!
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Hej alla Hillingvänner.
Vi lever ständig under hotet att kommunen vill stänga vår fina 
badplats. För att badet skall vara öppet krävs att någon 
förening/organisation tar på sig ansvaret för daglig skötsel. 
När föreningen då, för många år sedan, tog på sig uppdraget, 
var en av motiveringarna att vi inte ville ha dit en kiosk.

Under många år sköttes det av ungdomar från trakten mot en 
viss ekonomisk ersättning. Vi har också haft sommarjobbare 
från kommunen som tillsammans med skötsel vid bygdegården 
hållit både badet och bygdegården prydlig. Denna möjlighet har 
vi inte lyckats få till stånd de senaste åren.

Genom Jugansbo bygdegårdsförening har ett antal personer 
(”Hillinggruppen”) tagit på sig att sköta badet under 2021 utan 
ekonomisk ersättning. I år är det några veckor där vi ännu inte 
fått bemanning (se bemanningslista nedan). Vill du fylla dessa 
luckor hör av dig till undertecknad tel 070-5203557
Vid föreningens årsmöte togs beslutet att föreningen även under 
badsäsongen 2022 skall ansvara för skötseln.

Mvh
Leif LIndstedt

Hillingen

Skötsel av Hillingens badplats 2021 Vecka
Namn Tel. e-post 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Leif Lindstedt 070-5203557 leif.lindsstedt@telia.com X
Henrik Seidel 070-6422569 henrik.seidel@telia.com X
Alf Axelsson 070-4369495 alf.axelsson@hotmail.com X
Andreas Karlsson 073-2046452 Andreas591@hotmail.com X
Hasse Nyberg 070-3177098 birgitta.delbo@gmail.com X X
Urban Pettersson 070-5785388 signlis@hotmail.com X
Mats Engman 070-5703024 matsengman@telia.com X
Linnéa 070-72334811info@linneasskafferi.se X
Tobias Lindbom 076-8317090 t_lindblom@hotmail.com X
Gun Åhlen Larsson 070-7192700 gun.aahlen@spray.se X
Niklas Karlsson 070-5830261 n_karlsson_@hotmail.com X
Tom Svedberg 073-5588994 tom.svedberg90@gmail.com X

   X      arbetsvecka Ändrad 2021-07-04
     reserv

Bemanningslista Hillingen



5

Övre bilden: Hillingen idag
Under bilden: Simskola vid Hillingen omkring 1960
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Har du nya idéer eller synpunkter på föreningens verksamhet, 
är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Vi är tacksamma för alla nya förslag!

På årsmötet valdes dessa till styrelsen 2021
Ordförande:  Gun Åhlén Larsson, tel:  0224-52122

Kassör: Alf Axelsson tel: 0224-52011
Sekreterare: Jenny Westerberg tel: 073-3808978

Övriga ledamöter:
Andreas Karlsson  tel: 073-2046452

Lena Teborn tel: 076-2395128
Fia Börjesson tel: 076-7635700
Tom Svedberg tel: 073-5588994 

Ersättare:
 Jessica Karlsson tel: 073-0578919
Ida Håkansson tel: 073-7517555

Anders Swahn: 070-8424086
Margareta Reutervall: 070-2851221

Webbansvarig
Fia Börjesson tel: 076-7635700
Leif Lindstedt tel: 0224-52009

Valberedningen
Eva Axelsson: 0224-52011 (sammankallande)

Kjell Bergstam: 0224-511 31

Revisorer
Barbro Larsson: 0708-803030

Tryggve Lindman: tel 0224-77012 

Vill du vara med i Studiecirkeln om gamla Jugansbo?
Kontakta Kjell Bergstam Tel. 0224-51131

Cirkeln genomförs i samarbete med  Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
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RUNDFLYG 
HELIKOPTER 

 

Jugansbo Bygdegårdsförening 

Fredag 30 juli 
Kl 14:00 

Ingen platsbokning, 4-5 minuter, 300kr pp, Swish/kontant 
(Hyr hela helikoptern och ta med max 5 st pers i 15 minuter för 4.500:- eller i 30 min för 8.000:- . Skicka önskemål till helikopter.rundflyg@outlook.com) 

Vi har säkerställt så att passagerarna har social distansering i helikoptern 

Medtag om möjligt gärna egna hörselskydd  

Välkomna! Helinord AB 

Vuxna 300:-    Barn 300:- 

Förtäring i form av korv och 
fika finns till försäljning.
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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 

Om du inte redan är medlem eller glömt att betala,
så är det inte för sent än!

Nyinflyttad?
Kom till bygdegården och lär känna dina grannar

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?

till er alla som hjälper till, så vi kan hålla föreningen levande!
En extra eloge till dem som, helt frivilligt, servar gräsklipparen, 
sköter gräsmattorna och blomrabatterna vid bygdegården under 
hela säsongen. Ni gör ett fantastiskt arbete!!!
Sist men inte minst……
Hillingengruppen som också gör, helt frivilligt, ett helt 
fantastiskt arbete vid våran badplats. Alltid så rent och fint, 
och så roligt att se att den nya fina volleyboll/fotbollsplanen är 
så uppskattad av badgästerna. Utan er skulle vi inte ha någon 
badplats att åka till!!!

Ett stort tack!


