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Till alla hushåll inom Köla, Skillingmark och Järnskog 

Lundsbergs Bygdegårdsförening 

                            
      

Till alla våra nuvarande och blivande medlemmar! 

Vi ser fram emot att få träffa er alla, och på ert fortsatta stöd under 2023! 
 

Välkomna till Lundsberg 2023! 
Dags att boka för bröllop, dop, födelsedagar, möten mm! 

       

 En del av våra aktiviteters genomförande kan vara preliminära. 

 Kontrollera alltid på vår hemsida www.lundsbergsbgf.se 

 

 Söndagsafta 19 februari kl. 15.00 ”Traveling John”, John Dunsö. 
John Dunsö är singer-songwriter. Med vackert gitarrspel, fina texter och underhållande 

mellansnack har John gjort sig känd för att beröra sin konsertpublik.  

Inträde 150 kr inkl. servering.  

 

 Söndag 5 mars kl. 15.00  Lundsbergs bygdegårdsförenings årsstämma  
Alla handlingar läggs ut på vår hemsida www.lundsbergsbgf.se Servering. Välkomna! 

 

 Söndagsafta 19 mars kl. 15.00 
Catarina Lind från Röda Korset i Eda informerar om Röda Korsets verksamhet i vår 

kommun samt om sitt privata projekt i Tanzania. Servering. 

 

 Söndagsafta i april och maj (mer info kommer via mail, affischer och ev. annons 

i AN). 

 

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

Servering, grillning och lotteri. Start på Lundsberg kl. 10. 

 

 Lördag 8 juli kl. 10-16 
BYA-LOPPIS i hela Köla, samt Baklucke-loppis och servering på Lundsberg. Info-träff 4 

maj kl. 18.00 på Lundsberg (ingen anmälan till 4 maj). Kontakt: marit@lundsbergsbgf.se 

 Varmt Välkomna! 

 

Besök gärna Lundsbergs hemsida www.lundsbergsbgf.se. Gilla Lundsberg på 

Facebook. E-post: info@lundsbergsbgf.se Telefon: 0571-140 87 (vidarekoppling). 

              Medlemsavgift är oförändrad för 2023: Vuxen 150: - Medlemsavgift familj 300: - 

                      Gåvor valfritt belopp. Bankgiro 5706-0089 eller Swish 123 097 03 84. 

              Ange namn och kontaktuppgift, helst e-post och mobilnummer när du/ni betalar. 

      Blankett finns på vår hemsida om medlem vill att vi tar bort alla adressuppgifter. 
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Välkomna att boka våra lokaler! Lundsbergs Bygdegård är idag den enda större kvarvarande 

samlingslokalen inom Köla, Skillingmark och Järnskog, för bröllop, födelsedagsfester, danser, möten 

mm. Vi har följande utrustning: stor takhängd projektor/projektor duk, konferenskamera och dator.  

Vi vänder 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.    

 

Verksamhetsåret 2022 

Årsstämman genomfördes den 6 mars. Verksamhetsåret 2022 blev mer likt åren innan pandemin med 

fler aktiviteter, både inne och ute. Under sommaren och hösten såldes vårt stora lotteri med skänkta och 

sponsrade vinster. Ett stort tack till alla företag, Sparbank och föreningar som sponsrat med vinster.  

Lotteriet ger oss ett välbehövligt tillskott på 20 000 kr.  

Söndagsafta 16 april med våran prost Lennart som berättade om Nils Jesus från Paradiset i Solberga, 

Byavandring i Solberga 15 maj med fin guidning av Andreas Blomgren. Nationaldagsfirande 6 juni. 

Bya-Loppis 16 juli i våra grannbyar och på Lundsberg. I samarbete med Köla Stämma besökte 13 juli 

Packmopedturnén Köla Hembygdsgård. Söndagsafta/Medlemskväll 16 nov med musikunderhållning 

och dragning på vårt stora lotteri.   

 

Våra samarbetsföreningar som huserar på Lundsberg 

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

luftgevärsskytteträningar för ett 30-tal barn och unga från Köla/Järnskog i 3 kvällar/vecka i stort sett 

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

våra skytteintresserade barn och ungdomar! Eda Jaktvårdskrets och Eda-Centern genomförde ett stort 

antal möten under året. Ett stort antal boendebokningar på härbret gjordes under 2022. Även flera 

lokalbokningar gjordes.  

 

Ekonomi 

Mycken tid har ägnats åt ansökningar för att kunna finansiera bygdegårdsföreningens driftskostnader, 

där den kraftigt ökade el/uppvärmningskostnaden från 37 311 kr år 2020 till 76 903 kr år 2022 trots 

att vi vidtagit åtgärder för att minska elförbrukningen, t ex sänkt innetemperaturen, tätat fönstren och 

därigenom sänkt årsförbrukningen med 3 000 kWh. Denna kostnad utgör en stor del som måste 

betalas även om intäkterna inte kommer in. Medlemsavgifter för 2022 uppgick till 11 100 kr. 

Ansökningarna för Krisstöd/Återstart som vi kunnat söka från bl a Bygdegårdarna (förbund och 

distrikt), Kulturrådet, Riksteatern, Westra Wermlands Sparbank och Eda kommun har täckt våra 

kostnader relativt bra. Det ekonomiska resultatet för året blev tack vare bidrag från olika håll positivt. 

Inga lån belastar föreningen vid 2022 års utgång.  

 

Krypgrundssanerings-projektet  

Under året 2022 kunde projektet Krypgrundssanering, tack vare medel från Boverket och Eda kommun 

avslutas enligt den plan som gjordes för ett antal år sedan. Målsättningen var att skapa bättre och 

friskare inomhusklimat. Totalt har ca 35 ton jord, sten och gamla byggrester tagits bort under hela huset. 

Jordytan är nu täckt med en fukt-tät värmeisolerande matta och kryputrymmet ventileras med 3 fläktar. 

Vi anser redan nu att luften i huset har blivit bättre. Den totala kostnaden har uppgått till 268 000 kr 

varav bidrag 128 000 och resten eget kapital. Dessutom har frivilligt arbete från medlemmar och övriga 

gjort ca 300 timmar. Stort Tack till alla ideella krafter som ställt upp för detta arbete och till Eda 

kommun som medfinansiär, ingen nämnd och ingen glömd!  

 

Hemsidan – under våren 2023 byter vår hemsida design. 

Adressen www.lundsbergsbgf.se är samma som tidigare. 

 

ETT STORT TACK till alla våra medlemmar, alla våra 
sponsorer/företag/kommunen/Westra Wermlands Sparbank/lottförsäljare 

och lottköpare som troget stöttar Lundsberg! 
 Lundsbergs Bygdegårdsförening/Styrelsen 
Det blir nytt Lundsbergslotteri även i år!  

 

http://www.lundsbergsbgf.se/

