
 

 

Nr 2                      Maj– Augusti 2014  Info från Asa Bygdegårdsförening 

Ordföranden har ordet 
Sommaren kom tidigt i år! Men redan nu planerar vi för kommande höst, då bygdegården 

firar 60 år sedan invigningen. Vi vill förstås att bygdegården glänser som då och fortsätter 

med slutfasen av renoveringen av fasaden. Vi kommer även att ge farstun en översyn så 

att den känns välkomnande, precis som det ska vara. Vi har även en ny styrelse som 

resultat av att Ingvar Lilja har avgått som kassör och Åke Svensson som vice ordförande. 

Vi vill tacka dem båda för deras insatser, och hoppas att vi även fortsättningsvis får se 

dem på våra möten och tillställningar.  

Den nya styrelsen ser ut som följer: 

Ordförande: Roger Svensson, Hisshult. tel.0705265039,  hisshultgard@hotmail.com  

Vice Ordförande: Lisa Hjertonsson, Fraggahult tel. 0702434951 

Sekreterare: Jenny Liljengren, Hjälmaryd. Tel. 0472-265010, jenny_lilly@yahoo.com  

Kassör: Britt Giraud, Lammhult. Tel. 0702156324 britt@svenssons.se  

Ledamot: Roger Hallén, Hångeryd Tel. 0703960607 

Suppleanter: Stefan Bergqvist, Braås. Åke Svensson, Fraggahult. Åsa Svensson, 

Hisshult. Marc Giraud, Silkeryd. 

 

6 Juni festligheter 

Asa Sockenråd arrangerar för första gången en dag med evenemang i Asa den 6 Juni. Asa 

bygdegårdsförening bidrar med handräckning. 

 

Stick café 

Tre tillfällen kvar i sommar: 10 Maj, 14 Juni och 9 Augusti. Ingen föranmälan krävs 

utan bara kom med ditt ”sticke” eller ”sye”. För fika betalar du 20kr. Vill du ha mer 

information, kontakta Gudrun 0472-260014 eller 070-2977617. 
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Bygdegården 60 år 

Vi kommer att planera in ett firande av jubileet, mer information kommer.  

Trädgårdsmöbler: Under sommaren kommer vi att installera trädgårdsmöbler som ett 

vidare arbete i att göra bygdegården attraktiv för olika tillställningar. 

Inget Mopedrally i år: I och med den insats som krävs för renoveringen har styrelsen 

beslutat att inte arrangera mopedrally i år. 

Intresserad av att hyra Bygdegården? 
Kontakta Åsa på tel 070-3768071 eller via e-post till hisshultgard@hotmail.com Se vidare 

på hemsidan. 

Bygdegårdens övriga kommunikationskanaler: 

Lämna gärna din e-mailadress på föreningens hemsida, www.asabygdegard.se, och/eller 

”lika” oss på Facebook så kan du få inbjudningar m.m. direkt på din dator.  

Bygdebladet finns även tillgängligt på hemsidan och skickas ut per email till de som har 

registrerat sin email address. 

Nästa utskick av Bygdebladet planeras till i slutet av Augusti och kommer att omfatta tiden 

September – December 2014.  

Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att få ut information om aktiviteter till 

en låg kostnad. Upplysningar lämnas av Jenny: 0472265010 eller Britt: 0702156324. 

 

 

 

 

FASAD RENOVERINGEN: Arbetsvecka den 21 – 25 juli 2014 

Under den veckan gör vi sista insatsen för att byta ut den yttre panelen och byta 

fönster och dörr på bygdegårdens baksida. Innan dess skall brädor målas. Båda 

dessa aktiveter kräver än en gång en stor arbetsinsats, därför hoppas vi att Du vill 

och kan hjälpa till på något sätt. Varje arbetstimme är välkommen!  

Vi söker även sponsorer till elvakaffet för arbetsveckan i Juli.  

                                                                                         

Hör av dig till oss i styrelsen om du kan bidra. 
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