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Hej Bygdegårdsvänner! 
 
Äntligen vår! Och snart Valborgsmässoafton! 
 
Planeringen för traditionellt Valborgsfirande är i full gång. Som vi längtat efter att få ses uppe på 
Östergarnsberget igen - i år kan endast full storm hindra oss! Vi värmer oss vid elden som tänds 
klockan 20.00, sjunger allsång tillsammans och strosar sedan ned till bygdegården. Där väntar fika 
med tilltugg och sedvanligt lotteri med priser skäntka av många lokala näringsidkare. Inkomsterna 
från lotteriet går i år oavkortat till UNHCR:s (FN:s flyktingorganisation) insatser i Ukraina. 
Vår vårtalare, i Bygdegården, i år är Olof Thomson och kvällen avslutas traditionsenligt med 
vårkonsert, framförd av Kräklingbo Manskör. 
 
För övrigt program under våren se Bygdegårdens hemsida: 
https://bygdegardarna.se/ostergarn/aktiviteter/ 
 
ÖBK:s årsmötet genomfördes enligt plan, se bifogat årsmötesprotokoll och övriga handlingar (finns 
också på vår hemsida). Vi välkomnar en ny styrelsemedlem, Christina Kallings. 
Medlemsavgiften för år 2022 är oförändrad, 100:-, och kan med fördel betalas in via:                         
swish 123 291 98 01 
 
Ekonomin för det gångna verksamhetsåret har varit helt klart positiv med anledning av de statliga och 
regionala bidrag som vi har fått, men vi har nu haft stora utgifter till följd av utbyte av luftvärme-
pumpar i biblioteket samt i entrén och likaså har vi haft, som många andra, två ”saftiga” elräkningar. 
 
 
Planering för årets Sommarsamtal pågår och vi kan se fram emot att även i år få lyssna till och 
samtala med ett antal spännande samtalare. Det färdiga programmet kommer att presenteras i början 
av juni tillsammans med sommarens BIO-filmprogram. 
 
En annan sak som också planeras är att vi ska genomföra en arbetsdag på Bygdegården lördagen den 
21 maj då alla är välkomna för en insats. Planering av arbetsuppgifter pågår och det kommer att 
behövas olika arbetsinsatser. 
  
 
Väl mött i Bygdegården! 
 
 
För ÖBK:s styrelse 
Katarina Michanek, ordförande 
 
Bil: Protokoll årsmöte 2022 
 


