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www.bringetofta.se
PÅ HEDER OCH SAMVETE
Vi befinner oss i den tid på året då förra årets ekonomi skall
redovisas och deklareras. Många kan numera med en knapptryckning
på app eller mobil lätta sitt samvete. Men så är det inte för alla och
för några år sedan inte för någon. En sockenbo hade fått sig tillhanda
en ny bilaga och trots sin akademiska examen och efter några veckors
funderande meddelade han taxeringsmyndigheten ”blanketten
fullständigt obegriplig”.
Annat var det då Bringetofta var egen kommun med taxeringsnämnd.
Nämnden uppmärksammade ett år att hönsägg inte till nämnvärt
värde deklarerats vare sig som försålda eller i hushållet använda
produkter. Det ledde till att ordföranden i taxeringsnämnden per
cykel gjorde en inspektionsrunda i bygden för att räkna höns.
Uppgifter om denna kontroll ledde till upptaxerade deklarationer är
ej känt.
Kantor Wilsson var en tid ordförande. Han fick då besök av
sockenbor som sökte hjälp med blankettens ifyllande – Men detta går
ju inte att leva på, sa Wilsson när han summerat inkomsterna åt en
näringsidkare. – Nä, men likväl har jag som synes överlevt, svarade
denne!
En annan småbrukare som besökte Wilsson hade lite klen
bokföring eller ingen alls – Skriv noller sa han tvärsäkert!
Kantor Wilsson var en effektiv man som tog vara på tiden. Mellan
noterna till preludium och postludium hade han i sin portfölj en
liten bunt deklarationer som granskades under sådana avsnitt av
gudstjänsten som ej påkallade medverkan från orgelläktaren.

ÅRSMÖTE
Under årets årsmöte fastställdes följande styrelse:
Styrelsen
Ann-Margret Floengård
Anna-Marie Bringewall
Pär Erickson
Ylva Karlsson
Anders Sjödahl
Kenneth Franzén
Linda Sandahl
Ulrik Elmersson
Marie-Louise Josefsson
Annika Albrechtsson
Julia Floengård

suppleant
suppleant

Revisorer
Sven-Erik Bringewall
Lars-Ivan Fransson
Ann-Sofie Lindqvist

Valberedning
Göran Floengård s.k.
Gunn Crona Hjärtquist
Ann-Sofie Karlsson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

Kommittéer:
Valborgsmässofirande i Bringetofta
Ros-Marie Floengård, Pär Ericksson, Ann-Margret Floengård,
Evy Fyhr (sammankallande).
Aftonvandring i Bringetoftabygden
Anders Sjödahl, Kenneth Franzén, Pär Ericksson.
Midsommarfirande i Bringetofta
Ylva Karlsson, Ann-Sofie Karlsson, Sara Thoreström, Pär Ericksson,
Göran Floengård, Annika Albrechtsson, Claes Floengård,
Julia Floengård (sammankallande).
Kyrkogårdsvandring
Anders Sjödahl, Pär Ericksson.

Bringetofta marknad
Samhällsföreningens styrelse och Gunn Crona
Hembygdskväll i Bringetofta
Anders Sjödahl, Ann-Margret Floengård, Annika Albrechtsson.
Jularrangemang
Ylva Karlsson, Marie-Louise Josefsson, Therese Rostedt,
Ingvor Arvidsson.
Barndisco i Tunasalen
Ulrik Elmersson, Linda Sandahl, Julia Floengård, Anna-Marie Bringewall.
Cafékväll
Marie-Louise Josefsson, Ylva Karlsson, Annika Albrechtsson,
Therese Rostedt, Ingvor Arvidsson.
Turistkarta
Kenneth Franzén, Anders Sjödahl, Pär Ericksson.
Fotoalmanackan
Anders Sjödahl, Marie-Louise Josefsson, Kenneth Franzén,
Ann-Margret Floengård.
Bringetoftabladet
Marie-Louise Josefsson, Anders Sjödahl, Pär Ericksson,
Ann-Margret Floengård.
Webbsidan
Marie-Louise Josefsson, Åsa Elmersson, Ann-Margret Floengård,
Pär Ericksson.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 50 kr/hushåll. Avgiften
för medlemmar som vill ha Bringetoftabladet hemskickat blir således
100 kr/hushåll inklusive medlemsavgift. Du kan betala medlemsavgiften
med bifogat inbetalningskort som fanns medskickat i förra Bringetoftabladet. Medlemskort kan också lösas liksom tidigare av våra
medlemskortsförsäljare.

PRESENTATION AV NY STYRELSEMEDLEM
Namn: Julia Floengård
Bor: Bringetofta Flogård
Yrke: Tandhygienist
Styrelsen: Suppleant
Intressen: Inredning, resa, familjen
Jag gillar: Cykla, loppisar, läsa, titta på film
Bästa film/bok: Böcker av Viveca Sten,
Camilla Läckberg, Ann Rosman
Jag äter helst: Fisk eller kyckling
Bott antal år i bygden: 11 år
Vad saknas i Bringetofta: Gatubelysning
Det bästa med Bringetoftabygden: Aktiv bygd för alla
åldrar, lugnt och skönt.

HAVSJÖ SKOLROTE
En hemsida har skapats om Havsjö skolrote där man kan läsa
historien om gårdar och stugor i Havsjö skolrotes
upptagningsområde. Vill du veta vilka som bodde och levde
här tidigare? Hur hänger gårdarnas historia ihop? Vad hände
vid laga skifte?
Gå in på hemsidan: havsjoskolrote.bringetofta.se

AKTIVITETER SOM VARIT
Cafékväll
Den 22 februari gick årets cafékväll av
stapeln i missions-huset. Kvällen inleddes
med att man fick beställa ur menyn vad man
ville ha att äta och dricka. I år bjöds det på
gulaschsoppa med gott hembakat bröd till,
smörgås med ägg och sill samt god kaka till kaffet. Efter
detta följde ett föredrag av Cajsa Tengblad under
rubriken Strategier för livet. Där fick vi bland annat lite
tips på vad vi kan göra för att må bra, hålla balansen i
livet och få en sann självbild. Uppslutningen till kvällen var
god då cirka 75 personer var närvarande.
Kvällen avslutades med lottdragning och några
fick gå hem med en vårblomma eller annan vinst.

Hjärtstartare placerad i Bringetofta skola
Föreningar med aktiviteter i skolans lokaler beslutade i
slutet av förra året att inköpa en hjärtstartare av
Höglandets räddningstjänst. Det ingick också en HLR
utbildning med hjärtstartaren i centrum i detta
paket. Tolv personer hade anmält sig till utbildningen för
att praktisera och öva HLR en kväll i mars under ledning
av en skicklig instruktör från räddningstjänsten.

BADPLATS
Söker du sommarjobb? Möjlighet finns att hjälpa till med
skötsel och underhåll av Forsa badplats. Vi söker barn och
ungdomar som kan tänka sig detta uppdrag. Ersättning
betalas ut på marknadsdagen.
Kontakta Anna-Marie tfn 531 19 senast 10 maj.

SOMMARRESA TILL KINDSBYGDEN I SJUHÄRAD
Tisdagen den 24 juni med avresa från Bringetofta kyrka
kl. 7:30. Besök på sevärda platser med lokalguide som är med
bussen hela dagen i Kindsbygden, god mat,
eftermiddagskaffe, inträden samt bussresa.
Pris cirka 500 kr per person. Ta med eget förmiddagsfika.
Anmälan till: (först till kvarn)
Lars-Ivan Fransson 0380-37 03 38 eller
Anders Sjödahl 0382-530 80.
Arr. Bringetofta kyrkobrödrakår och Bringetofta LRF-avdelning.

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2013 utsågs Magnus Karlsson till årets Bringetoftare. På
hembygdskvällen den 7 november är det dags att kora årets
Bringetoftare 2014.
Passa på redan nu att nominera den person du tycker borde
få titeln; antigen genom vår hemsida: www.bringetofta.se
eller genom att lämna din nominering skriftligt på någon av
föreningens kommande aktiviteter: aftonvandringen,
midsommarfirandet eller marknaden.

Var med och lämna förslag på årets Bringetoftare 2014
Utmärkelsen delas ut till en person som bor eller har bott i bygden. Personen
ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:
• Har gjort bygden synlig för utomstående
- Kulturellt engagemang (musiker, teater, konstnärer, hantverkare)
- Egen företagande
• Har bidragit till utveckling av landsbygden
- Innovatör som vågar satsa på nya projekt
• Har ett Ideellt engagemang
- Ställer alltid upp då hjälp behövs
• Har satt sin hembygd i fokus
- Bidrar till en levande landsbygd och en god gemenskap
- Kunnig om hembygdens historia
Lämna in förslag och motivering till årets Bringetoftare senast den 1 sep
2014.
Du kan lämna förslaget vid Aftonvandringen den 6/6, Midsommarfirande i
Bringetofta den 19/6 eller på Bringetofta marknad den 30/8. Du kan även
lämna förslag via hemsidan: www.bringetofta.se
Inkomna förslag till årets Bringetoftare bedöms av en kommitté bestående av
Barbro Bloom, Torbjörn Hylander och Ann-Margret Floengård.
Utmärkelsen som består av ett diplom och en minnessak från bygden
presenteras och utdelas på hembygdskvällen fredagen den 7 november
2014 i Tunasalen.
_____________________________________________________________

Nominerad till årets Bringetoftare 2014
………………………………………………………………………….

Motivering till nomineringen
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

KOMMANDE ARRANGEMANG
Ons 30 april

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

Kl. 19:30 (observera tiden) firas Valborgsmässoafton i Brunkeberg. Vårsånger
framförs av Bringetofta kyrkokör och våren hälsas välkommen av Annika
Albrechtsson. Korv och fika finns att förtära. Kvällen avslutas med ett
fyrverkeri!

Tors 1 maj

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET

Välkomna till Forsabadet torsdagen den 1 maj kl. 18:00 för att med
gemensamma krafter städa bort vintern. Ta med räfsan. Föreningen
bjuder på korv och dricka!.

Fre 6 juni

AFTONVANDRING I SLÄTTEBERG

Aftonvandring på nationaldagen i Slätteberg kl. 18:00. Samling vid
Slättebergs smedja som förevisas i drift. Naturvandring i närområdet
med lokala guider. Ta med egen kaffekorg. Tipspromenad.

Ons 18 juni

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

Välkommen till Bringetofta skola kl. 18:00 för att vara med och
klä midsommarstången. Ta gärna med blommor!

Tors 19 juni

MIDSOMMARFEST

Kl. 19:00 börjar midsommarfirandet med tipspromenad och chokladhjul.
Därefter reser vi midsommarstången för att kunna sjunga och dansa
på riktigt midsommarvis! Fika serveras i Tunasalen och kvällen avslutas
kl. 21:30 med aftonbön i kyrkan.

Sön 10 augusti

KYRKOGÅRDSVANDRING

Kyrkogårdsvandring, Bringetofta kyrka kl. 18:00. Samhällsföreningen
bjuder på grillad korv med tilltugg.

Lör 30 augusti

BRINGETOFTA MARKNAD 25 år!

Årets största händelse i bygden! I år firar vi marknadens 25-årsjubileum!
Välkommen till Bringetofta marknad vid skolan kl 13-16.
Vi söker knallar som önskar sälja sina varor, gärna frukt,
grönsaker, kakor mm. Allt som går att äta säljer mycket bra.
Bokning av marknadsstånd: Gunn Crona Hjärtquist tfn 070-346 80 97

