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Veckholm den 17 december 2018 
 
 
 
Hej, 
 
Först skulle vi vilja passa på att tacka dig för att du är (eller har varit) medlem i Föreningen 
Trögdsgården! Du är en av dem som gör det möjligt att driva och utveckla verksamheten vidare. 
Ännu ett händelserikt år har gått, då vi bl.a. tack vare pengar från Boverket fått möjlighet att 
upprusta Trögdsgården tekniskt, och anställa ungdomscoacher som drivit ungdomsverksamhet 
under sommaren. 
 
Nu önskar vi oss en julklapp från DIG!  
Efter många år i styrelsen, som kassör och ledamot, har Brita Åberg bestämt sig för att sluta (TACK 
för allt viktigt arbete som du gjort under dessa år, Brita!) Flera andra i styrelsen kommer av olika 
anledningar behöva sluta eller trappa ned 2019–2020. Så vi söker just nu efter dig som vill hjälpa 
Trögdsgården att vidareutveckla sin viktiga verksamhet. I nittio år har bygdegården varit en 
samlingspunkt och vi hoppas på att den blir kvar i minst lika många till!  
 
Jag förstår känslan av att tiden inte räcker till, att vi har fullt upp med familj, vänner, arbete och 
annat. Samtidigt är tid det finaste du kan ge till någon eller några och det är därför vi undrar om du 
har möjlighet att ge din tid under en begränsad tid. Det är den finaste julklappen du kan ge oss i 
styrelsen, dina grannar och andra som bor här. Med din hjälp tillsammans med andra medlemmar 
som ger av sin tid, kan Trögdsgården fortsätta vara en mötesplats för alla i bygden. 
 
Så hur funkar det? 
Att arbeta i styrelsen är ett begränsat tidsuppdrag. Det är inte för evigt och bygger på att alla bidrar. 
Vi som sitter i styrelsen har ett antal möten per år, som vi försöker hålla så effektiva och smidiga för 
alla som möjligt. De tar vanligtvis max en timme. Övrigt arbete (det kan t.ex. handla om 
projektledning, kontakter med arbetsgrupper etc) planerar man in själv eller i grupp.  
Utöver styrelseledamöter behöver vi bli fler som hjälper till med aktiviteter, fester, städning, 
planerar byggnadsvård, hjälper till med teknisk support, vid målning, reparationer och mycket 
annat. 
 
Personligen tror jag att det är viktigt att alla får en roll de trivs med. En del har engagerat sig i 
lokalvård, andra administration, en tredje i att driva aktiviteter. Vad känner du att du kan bidra med? 
Vad är du intresserad av? Har du till exempel viss erfarenhet av kontering och ekonomi – bli vår nya 
kassör! Är du en administratör som gillar att uttrycka dig i skrift? Bli vår nya sekreterare! Är du 
idéspruta, entreprenör, har idéer på hur man bäst tar hand om fastigheten och/eller hur 
verksamheten ska utvecklas? Bli ledamot i styrelsen! Är du duktig på praktiskt arbete, vill hålla i 
fester, gillar trädgårdsarbete eller något annat? Hjälp till i olika projekt! 
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Du får chans att utvecklas, får kunskaper inom nya områden, genomföra aktiviteter du själv gillar, 
får möjlighet att träffa andra likasinnade. Det är kul! När du ger av din tid och engagemang bidrar du 
till att hålla Trögden levande.  
 
Unga, barnföräldrar, företagare, ensamstående, sambos och pensionärer – alla ni behövs! Ju bättre 
vår styrelse representerar bygden, desto bättre kan vi göra ett bra jobb!  
Hör av dig till oss genom att svara på detta mejl, så tar vi kontakt med dig. Vänta inte; du behövs! 
 
Sist, men inte minst, vill jag och övriga i styrelsen passa på att önska en riktigt God Jul & Gott Nytt År! 
Styrelsen i Föreningen Trögdsgården, genom Mia Lund Arnell (ordförande) 
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