Hej Gräsmyrbo!
Styrelsen för Gräsmyr Bygdegårds-, och Hembygdsförening hoppas att ni även under år 2022 vill
stödja föreningen genom att vara medlem. Vi behöver vår bygdegård som mötesplats i bygden.
Pandemin påverkar många föreningar så även vår förening.
Då Bygdegårdsområdet består av många byggnader så önskar styrelsen genom detta brev att Du som känner att Du kan
bidra med några arbetstimmar, funderar på om Du vill hjälpa till med någon arbetsuppgift som finns inom Bygdegårdens
område. Vi funderar även om det finns intresserade personer som vill ansvara för ett eget “ansvarsområde”, utan att ingå i
styrelsen. Förslag på ansvarsområden är exempelvis uthyrning av Bagarstugan eller sommartid skötsel av Servicehuset.
Vi ser gärna att vi även kan få hjälp med att utföra och ansvara för nedanstående uppgifter. Här tänker vi oss att ansvaret
fördelas på flera personer.
● Gräsklippning
● Sköta Bygdegårdens blommor
● Rensning av hängrännor
● Fönsterputsning
● Dra ut/in soptunnor vid sophämtning
● I samband med danskvällarna:
○ städning, bakning av långpannekakor, dansvärd, övriga uppgifter
Vill Du veta mer? Har Du andra förslag? Har Du kunskap Du kan bidra med? Har Du tid? Mejla dina förslag till Bygdegårdens
mejl grasmyrbgf@hotmail.com eller Ring Ordförande Monica Jonsson 070 - 224 39 29
Mer information får Du som anmält intresse så fort vi i styrelsen sammanställt inkommande förslag.

Medlemsavgifter:
Familj: 200 kronor / år
Enskild: 100 kronor / år
Inbetalning gör du enklast via Swishnr 123 105 81 63 eller via Bg 693-5589 till Gräsmyr Bygdegårds-, och Hembygdsförening.
Nedan ser du hur vi har beslutat om nyheter men även en annan prisbild när du önskar hyra Bygdegårdens lokaler. Du som
även har varit medlem under föregående år 2021 erhåller en rabatt med 50 % när du vill boka en lokal. Detta under
förutsättning att medlemsavgiften för år 2022 är föreningen tillhanda senast 31 januari 2022.
Tack för ditt stöd och välkommen till Gräsmyr Bygdegård.
Företag

Förening

Privatperson

Heldag 12 tim

Halvdag 6 tim

Heldag 12 tim

Halvdag 6 tim

Heldag 12 tim

Halvdag 6 tim

Hela bygdegården

2 000

1 000

1 500

750

2 000

1 000

Stora salen

1 000

500

800

400

1 000

500

800

350

500

250

700

300

1 500

750

1 000

500

800

400

Lilla salen
Köket
Bagarstugan inkl ved

300

300

300

Bagarstugan egen ved

150

150

150

Lilla logen heldag: 1 500 kr
Husvagn- och husbilsparkering inklusive el: 200 kr/dygn
Husvagn- och husbilsparkering exklusive el: 100 kr/dygn
Ställplatser perioden maj - september 200 kr/natt
Tältplats: 75 kr/dygn
Stuga 4 bäddar: 500 kr/natt
Vinterförvaring husvagn upp till 7 meter: 1 700 kr/år
Vinterförvaring husvagn över 7 meter: 1 850 kr/år
Vinterförvaring bil: 1 100 kr/år

