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KALENDARIUM
Här har vi samlat vad som är på gång i Fåglum under april - juni. Har du något som ska in till nästa nummer 
av Navet så hör av dig till Lena Johanson senast den 7/6 2015. Tel. 543 32 eller lena.johanson@gigant.se
Vi lånar gärna bilder från Fåglum förr och nu, för publikation i NAVET.      
  

April 

Söndag 5 april Gudstjänst i Missionshuset. Lovisa Carlsson
Kl. 15.00 Fåglums Missionsförsamling

Måndag 6 april Gudstjänst i Fåglums Kyrka. Kyrkkaffe. Mattias Svenningsson.
Kl. 18.00 Svenska Kyrkan

Torsdag 9 april Lek- och Fritidskväll i Klubblokalen
Kl. 18.00 Fåglums IF

Onsdag 15 april Församlingsafton i Fåglums Klubblokal. Ung i den världsvida kyrkan.
Kl. 19.00 Torbjörn Posth berättar minnen från Tanzania. Svenska Kyrkan.

Torsdag 23 april Lek- och Fritidskväll i Klubblokalen
Kl. 18.00 Fåglums IF

Maj

Söndag 3 maj Gudstjänst i Fåglums Kyrka. Lovisa Carlsson.
Kl. 11.00 Svenska Kyrkan

Lördag 9 maj Städning vid Kvarnen och ev. skogsavverkning.
Kl. 10.00 Fåglums Hembygdsförening

Söndag 10 maj Invigning av den nya lokalen i Affären. Öppet hus i nya lägenheten.
Kl. 10.00-12.00 Fåglums Andelsförening

Onsdag 13 maj Kyrkogårdsvandring, Nya Kyrkogården. Avslutning vid Kvarnen. 
Kl. 18.00 Grillning och kaffe med dopp. Fåglums Hembygdsförening.

Onsdag 20 maj Församlingsafton i Fåglums Klubblokal. Sång och musik med Prisma.
Kl. 19.00 Svenska Kyrkan

Lördag 30 maj Nostalgi i repris. Underhållning/dans till Teddy Hill & Papa O´ på Krumbo.
Kl. 21.00-01.00 Fåglums Intresseförening

Söndag 31 maj Friluftsgudstjänst vid Kvarnen. Pastoratkören medverkar. Kyrkkaffe.
Kl. 11.00 Fåglums Hembygdsförening/Svenska Kyrkan.

Söndag 31 maj Gudstjänst i Missionshuset. Kjell Norberg
Kl. 15.00 Fåglums Missionsförsamling.

Juni

Söndag 7 jun Drive-In-Bingo, Holmavallen
Kl. 15.30 Fåglums IF

Söndag 14 jun Drive-In-Bingo, Holmavallen
Kl. 15.30 Fåglums IF

Söndag 21 jun Drive-In-Bingo, Holmavallen
Kl. 15.30 Fåglums IF

Fredag 26 jun Fredagsmys med grillning på Krumbo.
Kl. 18.00 Fåglums Intresseförening

Söndag 28 jun Drive-In-Bingo, Holmavallen
Kl. 15.30 Fåglums IF



Hej!

Vårsolen börjar titta fram och vi går mot den ljusare 
årstiden nu. Skönt! Det händer som vanligt mycket 
i Fåglum, kanske t.o.m. mer än vanligt. Renove-
ringen av nedre delen av Affären påbörjades i slu-
tet av januari och beräknas vara helt klar i början 
av maj. Det har varit ganska tidsödande, då det 
fi nns en hel del som behöver riktas upp. Det blir en 
kombinerad invigning och visning söndagen den 
10 maj kl 10.00-12.00 samt en tipspromenad. På 
övervåningen görs ett rum om till tvättstuga med 
tvättmaskin och torktumlare och i undervåningen 
blir det en liten tvåa samt samlingslokalen. Lägenheten på andra våning om 5 r.o.k. är hyresledig 
och har en månadshyra på 5.900 kr inkl. värme, hushållsel tillkommer. Tvåan i nedre plan kostar 
3.800 kr per månad inkl. värme och el. Intresserad? Hör av er till mig!

Gulfstationen har nu fått den stora 
pelaren med digitala siffror inkopplad. 
Vi har dock haft problem under en dryg 
månads tid med att betalkortsterminalen 
kopplar ned sig. Vi har provat fl era olika 
lösningar för att komma till rätta med 
felet. Sedan veckan före påsk fungerar 
den bättre, men inte helt hundraprocentigt. Vi jobbar vi-
dare på det, för en fungerande drivmedelsanläggning är 
oerhört viktig för bygden. Försäljningen ökar hela tiden 
och vi är väldigt tacksamma för att ni alla är så trogna 
kunder, trots de problem som varit.

Grävningarna för Fåglums nya förskola har precis påbörjats. Christer 
Gustafsson gräver och gräver. Ibland känns det nästan som han job-
bar dygnet runt. Grävarbetet beräknas ta en månad innan gjutning av 
bottenplattan m.m. tar vid. Om allt går som det ska, skall förskolan 
kunna tas i bruk vid årsskiftet. Detta blir STORT!

       
      /Hasse. 
      Tel 0512-299 55 arbete, 540 49 bostad, hasse@ginza.se 

Fåglums 
Intresse- & Andelsförening

      
      /Hasse. 
      Tel 0512-299 55 arbete, 540 49 bostad, hasse@ginza.se 



Träffas och trivs på Krumbo!

Nostalgi i repris!                                      

Rock´n´Roll, dans och scenframträdande av Teddy Hill & Papa O´
30 maj kl. 21.00 - 01.00. 

Inträde: 100 kr                                                     

Chokladhjul, Bullens korvservering m.m.                

OBS: Föranmälan till Helen Kämpe tel. 070-625 08 77
alt. helen-kampe@outlook.com senast den 24 maj.

Hjärtligt välkomna!  

Fåglums Intresseförening



Fredagsmys för hela familjen!
26 juni kl.18.00

Vi fi xar grillarna, ni tar med något att grilla och dricka.                               
Tjôta, lek och skratta. Ung som gammal, alla är hjärtligt välkomna!

Fåglums Intresseförening

Planerar du för fi rmafest, bröllop, dop eller kalas?                                                                            

Hyr vår vackra festplats för endast 600:- 
Kontakta Hasse Haraldsson tel. 070-277 80 45.

Invigning av den nya samlingslokalen i Affären
10 maj kl. 10.00 - 12.00

Vi fi rar att den nya lokalen är klar och dagen till ära blir det kaffe och tårta 
för 20 kr. Vi har även öppet hus för den nya lägeheten i nedre plan, 

samt den stora lägenheten på andra våning. 
Som vanligt fi nns det dagstidningar att köpa. 

För dig som vill utforska den närmaste omgivningen har vi en liten 
tipspromenad både för barn och vuxna.

Hjärtligt välkomna!          Fåglums Andelsförening



Fåglums IF:s Loppmarknad
Fåglums IF tar tacksamt emot allt stöd till vår förening. 
Har du något att skänka så kommer vi och hämtar det. 

Ring Bernt 070-315 31 44 eller Nils-Olof 070-984 50 79

Tack på förhand     Fåglums IF

LOPPIS



Fåglums Hembygdsförening 
Våren är här? Och årsmöte har hållits i föreningen. Vet inte riktigt hur det gick till,
men undertecknad valdes till ordförande. Catrin hade avböjt återval. 
Tack Catrin för ditt värdefulla arbete i Fåglums Hembygdsförening!

Välkommen upp till Kvarnen i vår och sommar. 

Försäsongsprogrammet är som följer:
9 maj  Städning ute och inne. Ev. skogsavverkning.
Kl. 10.00

13 maj  Kyrkogårdsvandring, Nya Kyrkogården. Efteråt blir det grillning vid Kvar- 
Kl. 18.00 nen. Medtag korv eller annat som går att grilla. Vi har grillar och bjuder på
  kaffe med dopp.

31 maj  Friluftsgudstjänst ihop med Svenska kyrkan. Pastoratkören. Kyrkkaffe.
Kl. 11.00

Sedvanlig caféverksamhet i juli månad.

F.ö. har den nya fi na dörren kommit på plats genom Börje Byggs förtjänst.

 
/Anders Fåglefelt



Välkomna till 
Fåglums Kyrka
6 april  Annandag Påskgudstjänst
Kl. 18.00 Präst Mattias Svenningsson. Kyrkkaffe

3 maj  Gudstjänst
Kl. 11.00 Präst Lovisa Carlsson 
   
31 maj Friluftsgudstjänst vid Kvarnen i Fåglum.
Kl. 11.00 Präst Mattias Svenningsson. Kyrkkaffe. Pastoratskören medverkar

För övriga Gudstjänster, se våra anslagstavlor i byn och i lokalpressens predikoturer och 
annonser.

Varmt välkomna!   Fåglums Sockenråd/Essunga Församling

TACK!    
Ett varmt tack för gåvor till auktion och lotterier, servering och annat stöd som gjorde det 
möjligt att genomföra vår syföreningsauktion den 19 mars. 

Fåglums Kyrkliga Syförening

Väkomna på församlingsaftnar i 
Fåglums Klubblokal i vår! 

15 april ”Ung i den världsvida kyrkan”.
Kl. 19.00 Torbjörn Posth 20 år berättar om upplevelser hösten 2014 i Tanzania 

20 maj Sång och musik med gruppen PRISMA.
Kl. 19.00 Aina Falkås, Marie Carlsson, Lindy Malm och Ulf Johansson



Fåglums IF – Årsmöte 2015
Följande val gjordes:
Föreningsstyrelse: Daniel Assmundsgård (ordförande), Johan Olausson (vice ordförande)
Anette Pettersson (kassör), Fredrik Assmundsgård (sekreterare) 
Börje Johansson (ledamot), Hans Haraldsson (ledamot), Patrik Karlsson (ny ledamot)
Carin Axelsson (ny suppleant).
Revisorer: Bo Cerdier och Leif Niord. Revisorsuppleant: Tommy Åslund.
Ombud i Elmer-Fåglum FK: Börje Johansson, Henrik Assmundsgård och 
Fredrik Assmundsgård.
Representant till Stallaholmsvallen AB: Daniel Assmundsgård. 
Suppleant till Stallaholmsvallen AB: Fredrik Assmundsgård.
Ansvarig för medlemslotteri: Gunlög Fåglefelt.
Kontrollant för medlemslotteri: Jörgen Njord.
Ansvariga för BingoLotto: Fredrik Assmundsgård och Ronny Matsson.
Administrativ kontaktperson för anställd personal: Jörgen Njord.
Fritidskommitté: Anette Pettersson, Anna-Lena Svantesson, Evelina Karlsson och 
Åsa Assmundsgård.

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2015 ska vara samma som föregående år.
De olika avgifterna är: Enskild junior (-17 år) 100 kr, enskild senior (18 år-) 200 kr och fa-
milj 400 kr. Medlemsavgifter 2015 betalas till PlusGirokonto: 49 96 38-5

Lek och fritidskväll för hela familjen
De uppskattade lek- och fritidskvällarna i Klubblokalen kommer att anordnas under ett par 
torsdagar till. Vi kör som vanligt varannan torsdag kl. 18.00. Följande kvällar är planerade 
än så länge: 9 april och 23 april. Vi bjuder på kaffe och saft. Vill ni ha något tilltugg, medtag 
detta.



Drive-In-Bingo 2015
Fåglums IF:s Drive-In-Bingo kommer att spelas följande sex söndagar:
7/6, 14/6, 21/6, 28/6, 5/7 och 12/7. 
På premiärsöndagen 7/6 bjuder vi på en lättare lunch.

För att allt ska fungera måste 20 - 25 personer ställa upp och jobba varje gång.
Vi vet sedan tidigare år vilka som brukar ställa upp, men vi hoppas att det finns fler 
personer som kan tänka sig att hjälpa till. Även ni som inte är medlemmar, får gärna 
komma och hjälpa till. Många olika arbetsuppgifter finns som skall utföras, så alla kan få 
ett uppdrag som passar. När bemanningslistorna är klara sänds dessa ut till alla 
funktionärer.

Bingosektionen: Lotta Olofsson tel. 076-391 91 30, Pierre Lauridsen tel. 070-273 31 23,
Jan Bengtsson tel. 070-880 09 21, Nils-Olof Johansson tel. 070-984 50 79
Maria Bengtsson tel. 073-918 67 24, Hans Adler tel. 070-546 16 62.

Vi ser fram emot en trevlig bingosommar på Holmavallen i Fåglum!

Det är tuffa tider för föreningar numer. Konkurrensen mellan olika aktiviteter är hård och 
även Fåglums Idrottsförening känner av detta. Föreningen är nu inne på sitt 82:a verksam-
hetsår och även om verksamheten, inom de två huvudsporterna fotboll och bordtennis, 
inte är vad de en gång var, så finns fortfarande en framtidstro. Ett antal fotbollsmatcher är 
som vanligt inplanerade under året på Holmavallen. Under några helger kommer klubbar 
från Göteborgsområdet att förlägga sina träningsläger på vår fina idrottsanläggning. Bingo-
verksamheten fortsätter som tidigare, men för hur länge vet vi inte då tillstånd baseras på 
ungdomsverksamheten. 

Därför är det extra viktigt att vår ungdomsverksamhet kan fortsätta och utökas. Nytt är att 
varannan torsdag mellan kl. 18.00 och kl. 19.00 udda veckor, har vi något vi kallar ”Familje-
kväll”. Uppslutningen bland barn och föräldrar har varit väldigt bra och de yngre spelar bord-
tennis och innebandy, medan föräldrarna diskuterar livets väsentligheter under tiden. Vi hop-
pas kunna starta upp fler aktiviteter under året. För att ha en fortsatt bra verksamhet, liksom 
skötsel av hela anläggningen, behövs intäkter. För detta så bidrar medlemsavgiften med ett 
viktigt tillskott till kassan. Även om du inte är aktiv medlem, så är ditt bidrag i form av medlems- 
avgiften oerhört viktig för Fåglums IF’s framtid. Vi ser fram emot att få se även dig som med-
lem i vår fina förening!
         Styrelsen Fåglums IF

Vi behöver dig!

Medlemsavgifter 2015 betalas till PlusGirokonto: 49 96 38-5
Enskild junior (-17 år) 100 kr, enskild senior (18 år-) 200 kr och familj 400 kr.



Hyressättning för Fåglums Klubblokal
         
         400:- 600:- 700:- 900:-    B-sal
Föreningar inom Essunga Kommun Med dans    X      400:-
       Utan dans   X       400:-
Politiska organisationer med lokal- Med dans      X      400:-
avdelning inom Essunga Kommun Utan dans   X       400:-
Medlemmar i Fåglums IF   Med dans    X      400:-
       Utan dans   X       400:-
Övriga      Med dans      X    600:-
       Utan dans     X     600:-

Fotbollsplan - träning upp till 2 tim.
utan omklädningsrum   600:-

Fotbollsplan - träning upp till 2 tim.
inkl. omklädningsrum    700:-

Fotbollsplan - match   1.000:-

Träningsläger inkl. fotbollsplan  2.000:-/dygn (max 25 deltagare)

Husvagnsträff    150:-/dygn/husvagn

Kök, serveringsrum och entré  400:-

LAN-träffar           +  20:-/dator

Bord, stolar och porslin ingår när du hyr Klubblokalen. Vill 
du hyra bord och/eller stolar för att använda hemma eller 
någon annanstans är hyran 20 kr per bord och 10 kr per 
stol. Porslin uthyres ej. 

Hyressättning vid kommersiella tillställningar beslutas av 
styrelsen.

Framsättning av bord och stolar sker med vaktmästarens hjälp. Borttagning av bord och 
stolar åligger hyresgästen enligt anvisningar. Den som hyr ansvarar för uppkomna skador 
på fast och lös egendom. Vaktmästare: Ronny Matsson, tel. 070-315 40 04.

Fåglums IF:s styrelse



Elmer-Fåglum FK – Inför seriestarten
Om några veckor är det dags för fotbollsserierna att dra igång.

Försäsongen håller på för fullt och EFFK:s A-lagsherrar kommer även denna säsong att 
spela i Div. 4 Norra. Under vintern har man deltagit i några inomhusturneringar med blan-
dade resultat. Förutom ett antal träningsmatcher har laget även spelat några DM-matcher 
där man har gått vidare till 32-delsfinal mot Trollhättans BoIS.
Under vintern har man tränat på konstgräsplanen i Nossebro.  
Huvudtränare för herrseniorerna är Erik Landqvist. Assisterande tränare: Patrik Widell.
Lagledare A-lag: Henrik Olesen och Fredrik Assmundsgård. Lagledare B-lag: Lars Björk 
och Fredrik Aghamn.

Ny huvudtränare för damseniorerna (Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro) är Anders 
Hindström. Lagledare: Maria Andersson, Jimmie Seger och Lars Sallander. Fystränare: 
Roland Ölander.

2015 kommer det att finnas två herrlag (A+B) och två damlag (A+B).

För mer info om matcher, spelartrupper m.m.: www.effk.se och www.laget.se/effk_nif_fik

Fåglums IF och EFFK önskar alla en trevlig vår/sommar!

Grattis önskar Gunlög Fåglefelt, ansvarig för FIF:s medlemslotteri. 
Tack för ert stöd till vår idrottsförening under det gångna året och välkomna att 

köpa lotter för 2015. För info, ring Gunlög tel. 540 15.

Januari

 100:-

 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-

Nr  218

Nr  175
Nr  86
Nr  246
Nr  184
Nr  10
Nr  336
Nr  148
Nr  69

Februari

 100:-

 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-

Nr  204

Nr  232
Nr  146
Nr  160
Nr  70
Nr  251
Nr  264
Nr  335
Nr  91

Mars

100:-

 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-
 50:-

Nr  139

Nr  269
Nr  164
Nr  29
Nr  15
Nr  44
Nr  167
Nr  88
Nr  183

Fåglums Idrottsförening
Medlemslotteri 

Månadsdragning 2015



ÅRSBERÄTTELSE 
Fåglum-Ånnestorps VA Ekonomiska Förening

Fåglum-Ånnestorps VA Ekonomiska Förening har haft årsmöte i 
Affären 31 mars. Styrelsen får fortsatt förtroende även innevarande år. 

Under år 2013 anordnades möten med en styrgrupp för bildandet  av föreningen. Delta-
gare var Bo Cerdier (konsult), Bengt Viktorsson, Catrin Johansson, Bjarne Lygnestrand, 
Patrik Brasegård och Hans Haraldsson. Även Christer Gustafsson (grävare) och Kommu-
nens representanter Eva Bayard och Thomas Hugosson deltog.

I Fåglums Bygg AB’s regi hade tidigare under år 2013 en VA-stam mellan Fåglum och 
Abrahamstorp grävts. Sträckan var ca 5 km och grävarbetet utfördes av Gustafssons Gräv. 
Pumpar m.m. till pumpstationer köptes in från Skandinavisk Kommunteknik AB. 
Projektering gjordes av ALP Markteknik AB i Nossebro. VA-ledningen överläts senare till 
VA-föreningen till en självkostnad av 1.473.993 kr.

Föreningen bildades vid ett välbesökt möte i Klubblokalen i Fåglum, 6 maj 2014. 
Till ordförande valdes Bengt Viktorsson och till övriga styrelsen valdes Patrik Brasegård, 
Ulla Norén, Christer Gustafsson, Bjarne Lygnestrand, Magnus Andersson och Hans 
Haraldsson. Till revisorer valdes Östen Strandberg och Ingemar Landqvist och Catrin 
Johansson som suppleant. 

Hittills har ca 90 insatser/andelar om 20.000 kr betalts in. Drygt 50 fastigheter har anslu-
tit eller kommer att ansluta sig till föreningen. Priset för pump är satt till självkostnadspris 
31.000 kr. Anslutningskostand för avlopp är 4.000 kr liksom anslutning för vatten till samma 
engångskostnad. Anslutningskostnad till föreningen är fr.o.m. 1 juni 2014 25.000 kr. Några 
ytterligare fastigheter beräknas ansluta under innevarande år. Totalt rör sig anslutnings-
grävningarna om 7-8 km och kommer att pågå under hela 2015.

En extra stämma genomfördes den 8 juli 2014 p.g.a. ändring i stadgarna för medlemmar-
nas insatser/andelar. Insatsen blir 3.000 kr och övriga 17.000 kr som inbetalts för medlem-
skapet skall bokföras som lån/inbetalning från medlem.

Fem styrelsemöten har hållits samt en stämma och en extrastämma. 
Första räkenskapsåret förlängs fr.o.m. 6 maj 2014 t.o.m. 2015-12-31. 

Skatteverket har beslutat att föreningen ska påföras moms på medlemsinsatserna, 
vilket betyder att de kräver en inbetalning på 349.000 kr.

Arbetet med bildandet av föreningen, grävningarna och anslutningarna har varit väldigt 
positivt från alla inblandade och stärkt gemenskapen på ett tydligt sätt.



Håll Fåglum rent!

Dags att ta sig en titt runt omkring, där fi nns säkert en massa skräp 
som behöver tas om hand. 

Troligen kommer inte den/de som slängt ”skiten” att ta upp det. 

Burkar strimlas när vallen slås och hamnar ofta i ensilaget. 
Nötkreatur och hästar kan få i sig bitar och det kan i vissa fall leda till 

att djuren måste slaktas.


