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Kallelse till årsmötet 29 
januari i bygdegården 

Lättare förtäring efter mötet.
Årsmöteshandlingar skickas ut
cirka en vecka före mötet.
Anmäl gärna i förväg till Lis-

beth Eriksson, tel 0730 610 559
om du har någon ”övrig fråga”
som du vill ta upp på mötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 
senast  dagar före mötet.

Ärenden som styrelsen vill ta upp på mötet: 
• Stadgerevision. På förra årsmötet fick styrelsen i
uppdrag att se över stadgarna, framför allt med av-
seende på styrelsens storlek. Förslag kommer. 

• Söka investeringsbidrag från Leader. Tänkt projekt:
förbättra inne- och utemiljön. Förbättra akustiken i
salarna med hjälp av akustikplattor i taken samt ny
eldragning och ny belysning. Alternativt: Skapa ute-
gym, boulebana samt rusta innegymet. Det här krä-
ver en stor portion egen insats från föreningen samt
(helst) samarbetspartners i trakten. Finns intresse
för det hos medlemmarna?

• Badplatsen vid Smalsjön. Bygdegårdsföreningen
sköter badplatsen (men äger inte marken). Frågan är
hur vi ska hantera sopor och latrin och ordna med
övrig skötsel (gräs- och vassklippning, sandning
mm).

Birgitta Lindström är valberedningens sammankal-
lande och har telefon -  eller - . 
Fler medlemmar önskas till styrelsen. Även punkt in-

satser och specialkompetenser tas emot med tacksam-
het och behöver förstås inte betyda att du är med i
styrelsen. Hör av dig!

Ordföranden
har ordet

Hej alla medlemmar!
Nu är hösten här och mörkret
sluter sig närmare oss. Då är det
skönt att vara inomhus.

I bygdegården håller vi på att måla och snygga upp
i hallen.
Nu när fastighetsunderhållet är på en mer hanter-

bar nivå blir det mer ork till andra aktiviteter. Kom
gärna med förslag!
Jag vill också nämna att tre elsjälar för bygdegår-

dens tillkomst har gått bort under hösten: Lars Emils-
son, Tage Mattsson och Lennart Danielsson. Våra
tankar går till de anhöriga.
Det var tur att Lars Göran Larsson engagerade sig

så det inte blev någon sjösänkning av Smalsjön, an-
nars vi kanske blivit av med badplatsen.
Vi söker mer krafter till styrelsearbetet och hjälp

vid fester och andra aktiviteter. Kontakta valbered-
ningen eller styrelsen.
Närmast i tiden är julbordet

och årsmötet.
Välkomna!

Anders Eriksson
ordförande

Välkommen till julbord 
Lördag 10 december 
kl 19.00 i bygdegården.

Anmäl deltagande till
Karin Westman -  

senast  dec.
Kostnad: vuxen –  kr 
Barn upp till  år – gratis
Barn ‒ år –  kr

Ta med egen dryck. Julmust och lättöl finns.

Underhållning av Mattias Jansson och Stefan.

Medlemsavgiften 2017
Tänk på att betala medlemsavgiften  kr/
vuxen. Barn under  år gratis om en i familjen 
betalar avgift.



Sökta och er-
hållna bidrag
Bygdegårdsföreningen har beviljats . kr i bidrag
från Roslagens Sparbanksstiftelser! 
Högtidlig utdelning med blommor och diplom sker i

Rimbo  november. 
Vi sökte bidraget med syfte att, bland annat, måla

väggar och tak i hallen och när detta blad kommer ut är
målningsarbetet redan klart. 

Vi har också sökt investeringsbidrag från Norrtälje
kommun för målning av tak och väggar i salarna. Kul-
tur- och fritidsnämnen tar beslut på sitt december-
möte, tills dess håller vi alla tummar.

Stort TACK till alla som bidragit
till fasadmålningen 2016!
Stora och större bidrag från våra medlemmar samt
sommarens konstlotteri med skänkta vinster, gav sam-
manlagt . kr. Hela målningsarbetet kostade förstås
mer, men utan det generösa bidraget från er hade det
inte varit möjligt. Det fina arbetet är utfört av Comet
Måleri/Göran Haglund. Händelsen uppmärksammades
av Norrtälje Tidning med ett reportage, och också av
Roslagens Sparbanksstiftelser på vår facebooksida. Vår
avhållne medlem Lennart Danielsson var också med
och målade ramp och räcken: »Ge mig en pensel och
lite träolja så kan jag måla!« Nu fortsätter vi utan vår
käre Lennart, som efter någon månad blev svårt sjuk.
Vi hoppas på fortsatt hjälp från dig som medlem, så

att arbetet med inomhusmålning av salarna kan fort-
sätta. Påspädningen med pengarna från Roslagens
Sparbanksstiftelser räcker en liten bit, men mer behövs.
Så …  kort och gott: 
Skänk en slant till vårt konto BG 193-4082.
Märk inbetalningen: Inomhusmålning. 
Tack på förhand för ditt bidrag!

Kalendarium
våren 2017
Ons 11 jan Soppmiddag kl 17.30. 

Michael Blum: Från Knäppupp till
Svenska Ord. Guldkorn ur Povel
Ramels och Hasse & Tages rika
och roliga produktion. 120 kr inkl
soppa med bröd, kaffe och kaka.

Sönd 29 jan Årsmöte kl 11
Ons 15 febr Soppmiddag kl 17.30

Rolf Embro visar/pratar om histo-
riska kartor från bygden.

Ons 15 mars Soppmiddag kl 17.30
Sofi Piehl journalist och författare 
kåserar.

Lörd 22 april Städdag kl 10–14, inne och ute på
gården. Sopplunch när vi är klara.

Sön 30 april Majbrasa kl 20
Lörd 20 maj Vårbuffé kl 19

Måndagar kl ‒ har textila hantverksgruppen sam-
mankomst. Välkommen att delta! 
Anne-Louise Eriksson, tel  .
Måndagar kl  är det pingisspel som gäller. 
Ulf Emilsson, tel  .

Soppmiddagar: Anmäl några dagar i förväg att du
kommer på soppmiddag till Karin Westman tel -

  , så vi vet hur mycket mat  som ska förberedas.
Styrelsen önskar få fler som kan hjälpa till med pla-

nering och förberedelser av soppmiddagar så att vi kan
fortsätta även under hösten. Vi tar också gärna emot
förslag på programpunkter eller intressanta föredrags-
hållare. 
Nu finns en projektor att erbjuda våra gästföreläsare

som vill visa bilder eller film!

Bastu vid Smalsjön
Är du intresserad av en bastu vid Smalsjön? Vi är några
som diskuterar idén. Hör av dej till Ingrid Sillén om du
vill vara med, tel -   eller e-post 
ingrid.sillen@gmail.com

Förra gången föreningen fick bidrag från Roslagens Sparbanks-
stifelse var våren 2015.


