
Vill du hjälpa till? 
Edebäcks bygdegård är en fin samlingslokal för hela bygden och 
den behöver vårdas och skötas för att den ska hålla sig lika fin i 
framtiden. När det anordnas fester och möten är det hyresgäster 
som städar efter sig men styrelsen har ändå en ”checklista” som vi 
upprättat för att ”checka av” statusen varje vecka.  

I dagsläget har vi en rullande lista på en 5-veckorsperiod. Men vi behöver vara fler, så vi 
vädjar till dig som kan tänka dig att en gång under en 2-månadersperiod (eller mer sällan 
beroende på hur många som kan hjälpa till) titta till bygdegården och se över att det ser fint ut 
och att förbrukningsmaterial är påfyllt. Ofta är det bra ordnat efter hyresgäster så det är inte 
lång tid som behövs för att göra en ”check” och man kan välja vilken dag man går dit under 
”sin vecka”. 

Man meddelar den som är ansvarig för inköp om några förbrukningsmaterial är slut. 

Om man får förhinder byter man med varandra. Man behöver inte vara med i styrelsen för att 
hjälpa till med ”check”. Men du är välkommen att kontakta oss så informerar vi dig mera. 

Sommarfest 
Styrelsen vill att folket i bygden ska träffas och glädjas åt vår 
fina bygdegård så därför bjuder vi på en sommarfest med god 
mat och dryck, lekar och spel för alla som är med och hjälper till 
på något sätt. 
 
Hoppas att du är en av dem som vill vara delaktig och som deltar 
i vår glada sommarfest 2017! Att vi möts gör också att vi kan 
samtala om olika möjligheter vi har för att skapa en naturlig 
samlingspunkt, som bygdegården kan bli om vi alla hjälps åt. 
 
 

 

Årsmöte torsdag 16 mars kl. 19.00 
Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe. Välkomna! 

 

Styrelsen Edebäcks Bygdegårdsförening 
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Led. inköp Lilian Fridberg 0563-241 03, 070-657 38 13 lilian.fridberg@hotmail.com 
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Checklista 
 

 

1. Se över kyl, spis och ugn att de är rengjorda 
 

2. Se så att arbetsbänkar och kaffebryggare är rengjorda 
 

3. Fyll på disktrasor-borstar-medel och hushållspapper vid behov 
 

4. Byt sopsäck i köket vid behov. Soptunna finns på utsidan 
 

5. Kontrollera råttfällorna under diskbänkarna 
 

6. Golvet torkas med Micro-duk på rulle vid behov 
 

7. Skaka av dörrmatta och sopa trappan vid behov 
 

8. Toaletterna ses över. Papperskorgar töms och papper och tvål fylls 
på vid behov. Toaletterna i entréhallen används av besökare i 
källaren, därför viktigt att de hålls fräscha. 

 
9. Kontroll av lampor. Är någon trasig meddela styrelsen eller byt  

 
10.  Vid snöfall sopa framför trappan 

 
11.  Vid halka sanda framför trappan. Sandlåda står på östra sidan av 

bygdegården 
 

12.  Om något saknas kontakta  inköpsansvarig Lilian Fridberg  
tel. 0563-241 03, 070-657 38 13 

 


