HÖRDABLADET nr 3/2021
Utgivare: Hörda byförening
Ansvarig: Lena Rydsjö
Kontakt:lena.rydsjo@gmail.com
Hej alla medlemmar i Hörda byförening!
Här kommer höstens första Hördablad. Till stora delar är det information om
”putsochfejardagen”. Det är alltså dags att göra fint i och runt Hördagården!
Så medan vi jobbar, umgås och har trevligt blir det fint och prydligt där!
Arbetsdag i Hördagården
Det var ett tag sedan, men nu är det snart dags för en gemensam arbetsdag vid Hördagården.
Det är olika saker som behöver göras och det finns uppgifter som passar alla.
Arbetsdagen blir nästa lördag den 11 september och vi möts där kl 09.00.

Att göra på arbetsdagen……
Hugga upp ett träd
Ta bort ett träd som är dåligt
Medlemmar som har motorsågskörkort ska ta med sina motorsågar.
Trädet ska huggas upp och sedan kommer Sture köra bort ved och ris.

Röjning av sly
Allmän röjning av sly och annan puts.
På tomten runt Hördagården har det vuxit upp lövsly.
De som har röjsåg eller gräsröjare tar med dessa.

Rödfärgning av gaveln mot vägen
Gavelväggen mot vägen behöver piffas upp med ny rödfärg.
De som vill jobba med detta tar med sig sina målarkläder.
Lift, stegar och färg finns.

Montering av fönster på gavelspetsen
Sedan förra arbetsdagen har fönstret högst upp på gavelspetsen varit på renovering.
Då liften är på plats passar vi på att montera tillbaka detta.

Fönsterputs
Trots att det inte har varit så mycket folk i Hördagården det senaste året, så har fönsterna
blivit smutsiga.
Det behövs insatser med att putsa alla fönster.
Grejer att putsa med finns men har du en stadig trappstege så ta med denna.

Fika
Ett viktigt inslag är att fika och prata runt med varandra.
Enklast är att alla tar med sitt eget fika.

Möjligheten att hyra lokaler och tält
I Hördagården har vi fina lokaler som ofta ståt tomma.
Möjligheten finns för både medlemmar och andra att hyra dessa lokaler
för fester eller andra sammankomster
De lokaler som finns är stora och lilla salen samt kök samt toaletter för rörelsehindrade.
I stora salen finns en kraftfull ljudanläggning med dator samt en storbildsprojektor
för visning av bilder och film.
Det finns ett kök för enklare tillagning eller mottagning av catering
Köket är fullt utrustad med kylskåp, spis med ugn samt micro.
Självklart finns det kaffebryggare.
I direkt anslutning till köket i lilla salen finns en serveringsdisk

Uthyrningsalternativ och priser

Hördagården, (hela, med stora salen)
Avser hyra för en hel dag.
Medlemmar; 500 kr
Icke medlem; 1000 kr

Hördagården, (lilla salen inkl köket)
Avser kortare tid, en kväll eller några timmar.
Det kan vara för möten / sammankomster för typ en brygg- eller vägförening, jaktlag etc
Medlemmar; 100 kr
Icke medlem; 200 kr

Tält
Det finns ett tält som rymmer ca 60 personer.
Bord och stolar av plast ingår i hyran för tältet
Medlemmar; 500 kr
Icke medlem; 1000 kr

Värdecheckar
Till sist en erinran om att de medlemmar som har värdecheckar från brunnsprojektet.
Dessa checkar gäller så länge byföreningen existerar och Hördagården står kvar.

Vill du boka Hördagården, eller har frågor om andra praktiska saker kring lokalerna,
kontaktar du
Anett Jakobsson
mobilnr: 070-210 46 16
Madelene Strömberg
mobilnr: 070-651 21 58
Monika Persson
mobilnr: 070-773 10 63

Det var allt för denna gång.
Vi ses den 11:e september!

//Lena

