
 

 

 

 

      

 

Nr 2                            Info från Asa Bygdegårdsförening Juni - Augusti 2012 

 

Ordföranden har ordet 

När detta skrivs ska det vara sommar; så är inte fallet, nu knappt 10 grader, fy vilken 
start. I bygdegården är det full fart. Vi har fått pengar från Leader Linné  till bättre 
ljudanläggning, projektor och filmduk. Därför planeras det för storbilds-tv för OS och 
eventuellt EM. Vi har även en egen hemsida på gång, och sist men inte minst ska vi byta 
fasad på två sidor samt fönster sista veckan i juli och med dessa ord vill jag önska er alla 

en varm och bra sommar. 

Roger Svensson  

www.asabygdegard.se/ 

En hemsida för bygdegården är under uppbyggnad. Detta för att vi ska kunna ge bättre 
och snabbare information, göra det enklare att hyra bygdegården och mycket mera. Bra 
om så många som möjligt lämnar synpunkter om hur sidan skall utformas. Tyck till om vad 
du vill skall vara med. Synpunkter kan lämnas till Jenny Liljengren, 
jenny_lilly@yahoo.com eller till Britt, tel 070-2156324, senast den 25 juni. 

 

                                 Stickcafè 

Under ett antal lördagar mellan klockan 10 – 13 är Du välkommen till Stickcafé i Asa Bygdegård. 
Du behöver inte anmäla Dig i förväg utan kan bara komma med Ditt ”sticke” eller ”sye”. För kaffe 
och och fika betalar Du 20 kronor. Datum för träffarna är den 16 juni, 18 aug, och den 15 sept. 

Hälsningar Gudrun (tel 0472-260014 eller 070-2977617 

Intresserad av att hyra Bygdegården? 

Kontakta Åsa på tel 070-3768071 eller via e-post till hisshultgard@hotmail.com. 

 

 

http://www.asabygdegard.se/


 

 

Baklucke-Loppis och Mopedrally 

                               i 

                                     Asa Bygdegård, Fraggahult 

                    söndagen den 29 juli 2012 klockan 12.00 – 16.00 

Passa på att röja ur garderoben, vinden och källaren och tjäna en slant på dina 
gamla prylar! Om du vill ha en plats, anmäl dig till Åsa på tel 070-3768071 och sätt in 
100 kronor på föreningens bankgiro 5236-3173, senast den 15 juli.  Anmälan är 
bindande. Antalet platser är begränsat. 

Välkommen också att delta i Mopedrallyt som startar klockan 13.00. 
Anmälningsavgiften är 50 kronor och betalas på platsen. 

                                                 Korvförsäljning 

                                       Servering av kaffe och hembakat 

                                       Alla är hjärtligt VÄLKOMNA! 

                                              

 

       
      Välkommen till Asa hantverksbod 2012 
                                  Hantverk och miniloppis 
 
Öppet  9 juni – 26 augusti 2012 
  Lördagar och söndagar mellan klockan 14 – 18 
 
Midsommarafton, den 22 juni, klär vi midsommarstången med början klockan 14 och 
därefter har vi lekar och dans. Vi bjuder på ostkaka med tillbehör. 
 
            Välkomna! 
                     Hantverksgruppen i Asa 
 

 

 

Nästa utskick av Bygdebladet planeras till i slutet av augusti och kommer att omfatta tiden 
september – december 2012.  

Vi inbjuder föreningar, företag och enskilda möjlighet att få ut information om aktiviteter till en låg 
kostnad. Upplysningar lämnas av Britt, tel 070- 2156324 


