ASBY Alpina
Besöksadress: Asbybacken, Asby
Hemsida/beskrivning av lokalen: http://www.asbyalpina.com/
Kontaktuppgifter: 0140-80119, info@asbyalpina.com
Om verksamheten: Asbybacken är en familjebacke med lift och tillgång till grillplatser och
cafeteria i direkt anslutning till backen.

Asby Sockenförening, Asbyhalla
Besöksadress: Asby Lillgata 8, Asby
Hemsida/beskrivning av lokalen: http://www.asby.net/asbyhalla.html
Följ oss på facebook:
https://www.facebook.com/pages/ASBYHALLA-Gym-FestlokalIdrottshall/154638177949400?ref=hl
Kontaktuppgifter: Asbyhalla 076-784 91 87, Simon & Emelie 0140 – 80000, Anders & Elina
0140 - 161 50
Om verksamheten: "Asbyhalla - En plats för alla" Gym - Idrottshall - Festlokal/möteslokal

Asby Uddes Hembygdsförening, Dämshults gamla skola
Besöksadress: Hembygdsgården, Dämshults gamla skola
Hemsida: (finns ingen för närvarande)
Kontaktuppgifter: Ellinor Fredriksson 0140-91144, ellinor_fredriksson@yahoo.se
Om verksamheten: Asby Uddes Hembygdsförening är en hembygdsförening belägen i
Dämshults gamla skola på Asby Udde. I skolan finns två gamla skolsalar, varav den ena har
utrustats med ett enklare kök. Under sommaren anordnas tipspromenader som förläggs på
olika platser i bygden.

Byggnadsföreningen Folksalen och Kreativitetshuset Lyan
Kontaktuppgifter: Andreas Nilsson, 073-5060260, andreas.nilsson2@comhem.se

IFK Österbymo
Besöksadress: IFK Österbymo Idrottsplatsen, Österbymo
Hemsida/beskrivning av lokalen: www.ifkosterbymo.se
Kontaktuppgifter: Johan Kastensson 070-240 01 10, johan@simonpromotion.se
Om verksamheten: IFK Österbymo – En bra social verksamhet med idrott som grund.

Norra Vi-gården
Besöksadress: Österbymo Missionsförsamling, Missionsgatan 1, Österbymo
Kontaktuppgifter: Märta Eriksson 0381-605 14, mk.osterbymo@telia.com
Beskrivning av lokalen:
1. Huvudbyggnad
Kök med utrustning för ca 100 personer, 2 spisar, 1 stekhäll, diskmaskin, ett antal kylskåp och
frysar. Matsal. Samlingssal med piano och högtalaranläggning
Grupprum, två mindre med vikvägg mellan
Sov eller grupprum 4 sängplatser.
3 toaletter varav 1 handikappanpassad
Altaner med tak och handikappanpassade ingångar.
Loft: 12 sängplatser (2 st. 2-bäddrum och 2 st. 4 bäddrum)
Lägenhet: 2 rum och kök, badrum och dusch.
Källare: 2 Duschrum (4 duschar)
Damtoalett 4 VC + tvättränna, Herrtoalett 4 VC + tvättränna
2. Logement
42 sängplatser (6 st. 2-bäddrum, 6 st. 4-bäddrum, 1 st. 6-bäddrum) Våningssängar
2 Toaletter, 1 duschrum (2 duschar)
Stora gräsmattor med fotbollsplan, volleybollplan och lekplats.
All alkoholförtäring och rökning förbjuden. Husdjur får ej vistas inomhus.
Dygnspriser: 160:- per sängplats, kök och samlingsrum 1000:-, tält 80:-, husvagn 250:Vid familjeläger: barnrabatt 0-5 år gratis, 6-12 år 80:-. Städning ingår ej i priserna, ej godkänd
städning debiteras i efterhand. Städning kan tillhandahållas till ett pris av 10% av totala
fakturakostnaden, dock lägst 500 kronor. Vi ställer gärna upp för visning av gården. Kontakta
bokningsansvarig senast 3 dagar före bokat datum angående beräknad ankomst.
Vägbeskrivning: Åk väg 134 Österbymo-Kisa, sväng 8 km från Österbymo vid skylt Norra Vi
3 km. Åk genom Norra Vi och Tullerum och fortsätt rakt fram till skylten Norra Vi-gården.
Om verksamheten: Norra Vi-gården ägs och drivs av Österbymo missionsförsamling och hyrs
ut till olika läger och arrangemang under sommarhalvåret i en drogfri miljö.

Norra Vi IS, Bygdegården i Tullerum
Besöksadress: Tullerum, Norra Vi
Hemsida: norravi.com

Beskrivning av lokalen:
Lokal för fest och sammankomster i trevlig miljö. Utsikt över Sommen.
Gammal prästgård med anor från 1700-talet.
Handikappanpassad lokal, nyrenoverat kök med spis, mikrovågsugn, kaffebryggare, kyl/frys,
diskmaskin och servis till 60 prs. Ljudanläggning, hörslinga.
Plats för 60 personer.
Kostnad : 500 kr/dag
Städning görs av hyresgästen
Kontaktuppgifter: Christer Ahlstrand 0140-91252, mobil 070-6271982,
solhem@gemini.vokby.se
Henning Pedersen 0381-16108, mobil 070-2739 805
henning.pedersen@aries.vokby.se
Om verksamheten: Norra Vi IS motto är "Något för alla". Med våra aktiviteter för människor
i alla åldrar med hjärtat i Norra Vi vill vi främja hälsa och sociala relationer genom att erbjuda
en förening där allas röst ska bli hörd och nya idéer ska tas till vara. Vi anordnar gymnastik,
vandringar, motionsloppet Norra Vi - Flåset och sommarsimskola.

Rydsnäs Bygdegårdsförening
Besöksadress: Rydsnäs bygdegård, Rydsnäs
Hemsida: http://www.rydsnasloge.se/
Beskrivning av lokalen:
Handikappanpassad
STORA SALEN, 144 m2
Plats för 130 personer
Scen 8 x 4,5 m
Övrigt: Högtalare, piano och filmduk (ljuskanon finns att hyra på biblioteket i Österbymo).
Toaletter: 3 st damtoaletter och 2 st herrtoaletter i källarvåningen.
KÄLLARVÅNINGEN Nyrenoverad 2012
Serveringsrum med plats för 50 personer, öppen spis.
Kök: 2 st spisar (8 st plattor, 2 st ugnar)
2 kylskåp, 1 frys
Diskmaskin, snabbgående med lösa korgar.
1 st mikrovågsugn
1 st stor kaffebryggare, rostfri kaffebehållare
Servis till 130 personer
Dukar finns att hyra.
Kontaktuppgifter: Ann-Marie Gustavsson, 0381-540 20, 073-835 32 02
gesson@aries.vokby.se för uthyrning av bygdegård.
Sven Samuelsson, 0381-50139 för uthyrning av mattcurling
Om verksamheten: Uthyrare av lokal till fester, mattcurling och kulturell verksamhet

Svanaortens Bygdegårdsförening
Besöksadress: Högmåla bygdegård
Beskrivning av lokalen:
Stora salen: plats för 70 personer.
Lilla salen: plats för 20 personer
Kök: 1 st spis (4 plattor och 1 ugn), 1 mikrovågsugn, kylskåp, frys, diskmaskin.
Servis för 100 gäster.
Priser: Hela byggnaden 500 kr
Lilla salen och köket 300 kr.
Städning: Ingår ej.
Städning kostar 500 kr om ni inte vill städa själva.
Tält 6x12 meter finns att hyra 1 500/dygn med hjälp att monteras (pris gäller inom Ydre)
Kontaktuppgifter:
Hans Andersson 0140-940 23, mobil 070-373 88 47, hans.sjovik@hotmail.com
Sandra Ljung 0140-912 65, mobil 070- 659 12 65, ljung.sandra@yahoo.se
Om verksamheten:
Högmåla bygdegård ligger i ett vackert område nära Rocks Mosse
och Sjöviks naturreservat.
Byggnaden, som är traktens gamla skola, tillhör numera Svanaortens Bygdegårdsförening.
Svanortens bygdegårdsförening är en förening som är till för att man ska kunna träffas och
lära känna varandra under trevliga former.

Torpa AIS/OK 64 Husförening
Besöksadress: Torpavallen, Hestra.
Hemsida: Husföreningen har ingen egen hemsida men såväl Torpa AIS som OK64 har
klubbhemsida. Se http://www.svenskalag.se/torpaais samt
http://www7.idrottonline.se/OK64Torpa/
Beskrivning av lokalen:
Lokalen är en samlingslokal med max 50 sittplatser samt ett kök med tillhörande utrustning
och restaurangdiskmaskin.
Kontaktuppgifter: Samuel Bäck, 0730-411662, samuel.back@gmail.com
Om verksamheten: Torpa AIS/OK64 husförening är klubbarnas gemensamma förening för
drift och skötsel av vår fina klubbstuga. Klubbstugan ligger på Torpavallen – ännu en oas i
Ydre.

Ydrefors samhällsförening
Besöksadress: Ydrefors
Hemsida: http://www.ydrefors.com/
http://www.ydrefors.se/
Beskrivning av lokalen:
Byggnadsytan är 220m2 i ett plan. Lokalen är utformad i två
avdelningar, en större och en mindre som kan delas av med skjutdörrar.
Handikappanpassad toalett.
Kök: Godkänt tillredningskök med 2 spisar och 4 plattor vardera
1 mikrovågsugn
1 frysskåp och 2 kylskåp
2 stora kaffebryggare
Servis för 100 personer
Priser lokal: 800 kr/dygn hela året. (ej 15/6-25/8 pga. café)
600 kr/dygn hela året för medlem. (ej 15/6-25/8 pga. café).
Städning: Ombesörjes av hyresgäst. Om ej är kostnaden 750 kr för städ och disk.
Campingstugor: 6 st. med 4 bäddar i varje. Utrustade med spis, kyl samt husgeråd för
4 personer. Ej vatten eller toalett inne men finns i närheten.
Campingen öppen från 1 maj till 15 september.
Priser: 300 kr/dygn. (215 kr/dygn för medlem).
Städning: Ombesörjes av hyresgäst. Om ej är kostnaden 200 kr.
Husvagnsplatser: Ett antal utrustade med el. Utslagsback finns.
Priser: 100 kr/dygn. För el tillkommer 40 kr/plats och dygn.
Tältplatser: Ett antal i skogsmiljö.
Priser: 100 kr/dygn. Tillgång till servicehus ingår.
Övrigt: Vi tar gärna kortbetalning.
Omgivning: Kommunalt bad, fotbollsplan samt sommarcafé.
Kontaktuppgifter: Telefon: 0492-800 22, 070-657 96 29
E-post: ydrefors.samhallsforening@ydrefors.com
Om verksamheten: Samhällsförening i Ydrefors

