
 

* * * 
 

Vill du bli medlem eller förnya 
ditt medlemskap i föreningen? 

 
200 kr per familj eller 100 kr för 

ensamstående.  
Betala via BG 139-3750 

eller Swishkonto nr 123 521 8821. 
 

Vid besök av alla arrangemang med 
alkoholförsäljning krävs medlemskap, 

samt föranmälan.  
 

Tips! Tillfälligt medlemskap! 
Har du släktingar & vänner som vill 

vara med på fester, pubar och 
konserter? Nu kan de lösa tillfälligt 
medlemskap – 50 kr för en månad! 

Märk inbetalning med namn och 
”Tillfälligt medlemskap”. 

 
Genom ditt medlemskap är du med 

och utvecklar föreningen 
Trögdsgården och bygden. Vill du vara 
med och skapa aktiviteter eller bidra 

med insats till föreningen mejla 
trogdsgarden@gmail.com 

 
Tillsammans gör vi mer! 

 

Mitten av juni till mitten av augusti 
har Trögdsbodens loppis öppet.  
Öppettider: torsdag, fredag och 

söndag kl. 13-15. 
Midsommar stängt. 

 

* * * 
 

Vilka sitter i styrelsen? 

Margareta Pärnebjörk, ny kassör, flyttade 

tillsammans med maken till Ön från Ramstalund 

(utanför Uppsala) efter att barnen flyttat hemifrån. 

Genom kassörarbetet hoppas hon på köpet få lära 

känna Trögden mer. 

Marielle Granholm, ny sekreterare har bott i 

bygden i 11 år. Genom sin man Johan har hon redan 

bra koll på traktens invånare – han är en i familjen 

Hagelin som sköter det elektriska åt många – 

inklusive Trögdsgården. 

Cecilia Norling är ny ledamot och bor sedan flera år 

i Hedsta gård, med Johan Hedstad. Cecilia är jägare 

och en av dem som brukar hjälpa till vid 

utgallringen av vildsvin. Har även en kupa bin. 

Gunnar Öberg är utlokaliserad Höga Kustenbo och 

numera hobbylantbrukare på Hovgården, med 

vattenbufflar som husdjur och turister på Loftet. 

Gunnar är även engagerad i energifrågor, och 

arbetar för att Trögdsgården ska få solenergi. 

Suppleant i styrelsen. 

Mia Lund Arnell är ordförande och bor med sin 

familj där Mangs tidigare bodde, i Sundby. Hon 

flyttade hit för femton år sedan och växlar nästan 

dagligen mellan storstadspuls och landsbygdslugn. 

Sofia Ohlsson är ledamot för 5:e året, och nybliven 

tvåbarnsmamma boende i Hedsta. Hon brinner för 

landsbygdsutveckling och föreningsarbete, och har 

bidragit till ett stort antal av föreningens populära 

kulturaktiviteter och projekt de senaste åren. 

Linda Hübner är ledamot och Trögdsbo sedan 

barnsben. Hon engagerar sig gärna i Reselotteriet, 

och är inbiten badare – premiärdoppet brukar ske 

när isen gått upp… 
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Veckholm den 20 maj 2019 

 

 

Här kommer årets programblad! 

Det ger en försmak om allt som var på gång. Vi vill gärna tipsa speciellt om konserten med Erika 

Baier & the Business den 12 juni. De senaste åren har de blivit ett av Sveriges bästa bluesband, men 

Trögdsgården ligger bandet varmt om hjärtat sedan deras första konsert här sommaren 2017 – ni 

som var med då vet varför! Som de själva säger: ” Musik ska upplevas i stunden, framförd av 

levande, svettiga musikanter med hjärtat på rockslaget och glöd i blicken!” Missa inte!! 

 

I år fyller Reselotteriet 10 år så det kommer firas rejält!  Planeringen har redan börjat… Tips! Aktuellt 

program hittar du på www.trogdsgarden.se (samt via utskick, om du anmält din mejladress till oss). 

 

Medlemmar och ideellt arbete – vår framgångsfaktor! 

Medlemsavgiften är en stor hjälp för oss att driva verksamheten och hålla bygdegården i gott skick. 

Ju fler vi blir som betalar in medlemsavgiften, desto mer kan vi göra.  

Målet är att Trögdsgården ska bli ett kulturhus för alla; en viktig, rolig träffplats där man möts och 

gör saker ihop. Numera kan man lösa tillfälligt (tidsbegränsat) medlemskap, så att tillresta släktingar, 

vänner och bekanta kan vara med på enskilda aktiviteter! Tänk på att medlemskap krävs för att man 

ska kunna delta på fester med alkoholservering.  

Vi som arbetar med Trögdsgården gör det ideellt. Om alla medlemmar skulle hjälpa till med något 

minst en gång/år, skulle belastningen på de eldsjälar som gör mycket idag minska. Vill du göra 

något? Kontakta oss på trogdsgarden@gmail.com. Tillsammans gör vi mer! 

 

Hjärtat klappar för Trögden! 

HLR-kursen som ägde rum tidigare i våras blev en succé – nu är det dags för fler! Den 18 juni blir det 

kurs i barn-HLR och den 19 juni har alla ungdomar chansen att (gratis!) lära sig hjärt- och livräddning, 

lagom till sommarlovet med lekar, bad, sommarjobb mm. Förhoppningsvis behövs inte kursen, men 

OM olyckan är framme är du förberedd! Mer information om kurserna finns på 

www.trogdsgarden.se – glöm inte föranmälan! 

 

Numera finns även en hjärtstartare (placerad på höger sida av entrén). Den finns tillgänglig alla tider 

på dygnet – läs mer om hur du använder den på http://trogdsgarden.se/17/52/hjartstartare. Vi vill 

speciellt tacka Säby Frukt som bidragit till sponsring av den och Hagelins Elektriska för installation. 

 

Trevlig sommar önskar Föreningen Trögdsgården! 
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