Bli medlem och hjälp
oss bevara bygdegården

Historia
Hjåggsjödrakarna är en politiskt och religiöst
obunden intresseförening. Den bildades
som en följd av en studiecirkel i bygden 1988
i samband med kampanjen “Landsbygd
90”. Vi kände att det fanns mycket kvar att
göra i och för vår bygd. Framför allt hade vi
upptäckt hur trevligt vi hade det tillsammans.
Föreningen har funnits sedan dess och vi
räknar för närvarande ett 70-tal familjer i
området som medlemmar.

Bygdegården utvecklas tack vare
ideellt arbete från styrelsen och
finansieras förutom via lokalhyra av
medlemsavgifter och visst bidrag från
kommunen.
Genom att bli medlem i
Hjåggsjödrakarnas intresseförening
hjälper du till att bevara vår fina
bygdegård.
Medlemsavgiften är endast 300 kronor
per familj och år. Vi hoppas att särskilt
du som bor i bygden vill vara med och
bidra till att bygdegården lever
vidare, men alla är naturligtvis
välkomna som medlemmar!
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Varför Drakarna? När föreningen skulle
bildas funderade vi länge på vad den skulle
heta. Vi var eniga om att namnet skulle vara
enkelt, gärna lite klurigt och framför allt
omöjligt att glömma! Det skulle vara ett
“varumärke” som det gick att skapa en profil
omkring. Någon berättade att folket i
Hjåggsjöbygden i gamla tider kallats “drakar”
i folkmun. Så föddes Drakarna.
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Välkomna hit till oss!
Bygdegården är en utmärkt lokal
för alla tänkbara tillställningar och
används flitigt till fester,
föreningsmöten och annat. Du
kan hyra Hjåggsjö bygdegård för
födelsedagsfester, bröllopsfester,
konferenser, kursverksamheter,
barn-och ungdomsaktiviteter,
släktträffar, föreningsmöten m.m.
Bygdegården är öppen för alla att
hyra och för medlemmar i
föreningen är priset förmånligare.

Kurs och konferens
I bygdegården finns alla
möjligheter till att konferera
eller ha kortare möten. I vår
konferenssal kan ni mötas upp
till 20 personer och vi har även
ett mindre rum för mötet med
färre deltagare. Förutom
tillagningskök finns det även
pentrykök i anslutning till
konferensrummen. Våra lokaler
lämpar sig väl för olika typer av
kursverksamhet. Du kan boka
in kurser hos oss som återkommer varje vecka eller
sådana som arrangeras vid enstaka tillfällen. För kontakt och
priser – besök vår webbplats.

Arrangemang

Tillagningskök och festlokal

Under året anordnar vi själva ett flertal olika
arrangemang, t.ex. loppisar, auktioner,
middagar, valborgsmässofirande,
sommarcaféer m.m. För att se vad som är
på gång – besök vår webbplats.

I vårt godkända tillagningskök kan mat lagas från grunden av råa och färska råvaror och
köket är självklart utrustat med maskiner och annan utrustning avsedda för matberedning i
stor skala – kort sagt finns här allt man behöver för att kunna framställa livsmedel och
förädla råvaror för servering och försäljning.
I direkt anslutning till köket finns en stor och fin samlingssal med plats och porslin för 110
personer. Bygdegården har även en möblerad veranda som du hittar diekt utanför
samlingssalen.

Tillgänglighet
Lokalerna på nedre plan har anpassats för att öka tillgängligheten.
Bygdegården är därför utrustad med både ramp och trapphiss.
Det finns goda parkeringsmöjligheter utanför bygdegården.

