
    
 April 2017 

 

Stöd Österängs Bygdegårdsförening med ditt medlemskap! 

Österängs Bygdegårdsförening är en aktiv och livaktig förening med en engagerad styrelse. Österängs Bygdegård 

är en självklar samlingspunkt för oss som bor i Österäng och dess omgivningar. Genom en mängd olika arrange-

mang erbjuder Bygdegårdsföreningen upplevelser i form av teater, danskvällar, helgfiranden, bordtennisspel, 

bastubad, loppisar och mycket annat. Bygdegården hyrs också ut till privata fester, föreningsmöten och mycket 

annat. Besök gärna vår hemsida www.osterang.com 

Bygdegårdsföreningen har nyligen skaffat ett fiberanslutet bredband som redan använts i ett s.k. e-spelsmöte för 

ungdomar. Vidare planerar föreningen en större om- och tillbyggnad av Bygdegården för att i första hand höja 

standarden på köks- och hygienutrymmen. Denna byggnation är kostnadsberäknad till 2,8 milj.kr. Bygdegårdsför-

eningen har sökt bidrag från Boverket och från Götene kommun. Men trots bidraget kommer byggnationen att 

innebära ett stort ekonomiskt åtagande för föreningen.  

Bygdegårdsföreningen är därför beroende av stöd från omgivningen. Medlemskapet kan tecknas för en enskild 

individ, för en hel familj eller för en förening/företag. Medlemsavgiften 2017 är för en enskild medlem 150 kr, för 

en hel familj 300 kr och för en förening/företag 500 kr. Medlemskapet ger 20 % rabatt på hyran av Bygdegården.  

På baksidan finns formuläret för ansökan om medlemskap. Lämna ansökan och betala avgiften på de tre sätt 

som anges i formuläret. 

Välkommen med din medlemsansökan! 

 

Styrelsen 

Maria Borg Anna Lundqvist Jan Carlsson 

ordföranden  kassör  sekreterare 

Majken Andersson Göran Gustafsson Inger Johansson 

ledamot  ledamot  ledamot 

Arne Johansson Anneli Johansson Lars Johansson 

ledamot  ledamot  ledamot 

Mikael Skoog  Ingemar Andersson Per Mattsson 

ledamot  ersättare  ersättare 

Daniel Ågren 

ersättare 

 

 

Adress  Kontakt Organisationsnummer Bankgiro Swish 
Österängs Bygdegårdsförening www.osterang.com  869000-6344 5864-4147 123 440 39 37 

c/o Jan Carlsson jan.w.carlsson@telia.com     
Österäng Årnäsvägen 5 0705-65 36 21    
533 97 GÖTENE  

   

http://www.osterang.com/
http://www.osterang.com/
mailto:jan.w.carlsson@telia.com
https://www.facebook.com/185704901461653/photos/185715834793893/


    

Ansökan om medlemskap i Österängs Bygdegårdsförening ideell förening med 

årsavgift 

Sökanden 

Namn 

 

Personnummer/Organisationsnummer  

 

Gatu- eller boxadress  

 

Postnummer 

 

Postort 

 

Telefon 

  

Mobiltelefon  

 

E-postadress  

 

 

Övriga familjemedlemmar (vid familjemedlemskap) 

Namn 

 

Personnummer  

 

Namn 

 

Personnummer  

 

Namn 

 

Personnummer  

 

Namn 

 

Personnummer  

 

 
Som medlem förbinder jag mig att följa föreningens stadgar och beslut. Som medlem äger jag rösträtt vid föreningens stäm-
mor. 

Jag förbinder mig vidare att betala de årsavgifter föreningen beslutar om. 
 
Underskrift 

Datum 

 

Namnteckning  Namnförtydligande 

  

 

Årsavgiften är 150 kr för individuell medlem, 300 kr för familj och 500 kr för organisation (förening, företag). 

☐   Jag väljer att betala medlemsavgiften kontant tillsammans med ansökan 

☐   Jag väljer att betala medlemsavgiften till Österängs Bygdegårdsförenings bankgirokonto 5864-4147 (ange ditt namn) 

☐   Jag väljer att betala medlemsavgiften via Österängs Bygdegårdsförenings Swish-nummer 123 440 39 37 (ange ditt namn) 

 
Ansökan kan lämnas eller postas till: 

Österängs Bygdegårdsförening 

Jan W Carlsson 

Österäng Årnäsvägen 5 (brevlådan- intill Postens gula låda i korsningen) 

533 97 GÖTENE 

0705-65 36 21 

jan.w.carlsson@telia.com 

mailto:jan.w.carlsson@telia.com

