
 Var med och påverka framtidens Bergshammar! 
 Bergshammar är ett attraktivt område på bostadsmarknaden och är nu inne i en 
 expanderande fas, som ska möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, ny bygdegård samt 
 eventuellt skola/förskola. 

 Jagbacken utvidgas och kommer att omfatta den skogsmark (mot E4:an) och den yta där 
 bygdegården idag står och hela vägen fram till Ullas väg. För att ge allmänheten möjlighet 
 att vara delaktiga i projektet har kommunen bjudit in till en samrådsaktivitet. Under denna 
 har ni möjlighet att träffa projektledare och medverkande tjänstepersoner från kommunen, 
 ta del av en liten utställning, ställa frågor om planförslaget samt ges möjlighet att lämna 
 synpunkter. 

 Vill du veta vad som är på gång och vara med och påverka Bergshammars framtid? 

 Ta tillfället i akt att ställa frågor direkt till kommunen! 

 När?  Tisdagen den 29 mars mellan kl. 16-18. 

 Var?  Vid grusplanen i området vid Bergshammars bygdegård  (se bild). 



 När vi ändå har er på tråden… 
 Vill vi från Bygdegårdsföreningen även passa på att informera om vår nya styrelse som 
 valdes in under årsmötet den 16 mars och hälsar våra nya styrelsemedlemmar Karolin 
 Johansson och Annette Gustafsson varmt välkomna! 

 Styrelsen i Bergshammars Bygdegårdsförening 2022 består av; 
 Ordförande:  Karolin Johansson 
 Vice ordförande:  Mikael Wretling 
 Sekreterare, Ledamot:  Barbro Banebro 
 Kassör, Ledamot:  Anette Gustafsson 
 Ledamot:  Therese Holmér 
 Suppleant:  Fredrik Blomkvist 
 Suppleant:  Thomas Sederström 
 Suppleant:  Linda Alkelind 

 Vi har en ny hemsida 
 Som är under uppbyggnad, surfa in på  http://bergshammars.se/ 

 Bli medlem 
 För er som är nyinflyttade eller inte hunnit betala in medlemsavgiften för 2022 än, kommer 

 nu  andra chansen!  Medlemsavgiften för 2022 är  100  kr för ensamhushåll  och  200 kr 
 för familj  . 

 Du kan välja att betala in via  Swish: 1236434401  eller  via  Bankgiro: 5380-0595. 

 OBS! Tänk på att märka din betalning med  Namn  och  Adress. 

 Vill du kontakta oss? 
 Har du några frågor, funderingar eller önskemål kontaktar du oss på 
 styrelsen@bergshammars.se  . 

 Mvh. Styrelsen 
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