Välkommen
i det gröna!

Ingatorps Bygdegård

Det är serverat
Här finns allt Du behöver för en
lyckad sammankomst, av vilket
slag det vara må.
I bygdegården får Du tillgång
till:
• Festlokal för 200 personer
• Sammanträdeslokal för 20
personer
• En stor scen med omklädningsrum och toalett
• Ett stort, fullt utrustat, kök
med dubbla spisar, kaffebryggare, snabbdiskmaskin, kyl/sval och frys
• Handikappanpassade
entréer och toaletter
• Hörselslinga, ljud- och
högtalaranläggning
• Overhead- och storbildspro
jektorer och stor filmduk
• Vi ordnar förtäring om så
önskas

Umgås och trivs i bygdegården på
•
•
•
•
•
•
•

bröllopet
släktkalaset
företagsfesten
konferensen
föreningsmötet
utställningen
teatern

Lokalhyror
Samlingslokal inklusive
kök och lilla salen:

Kök och lilla salen:
• Anslutna föreningar
50 kr (hyresgäst städar själv)

• Privat och offentligt
Grundavgift
200 kr + 5 kr/person
• Korttidshyra – 100 kr/tim
Uthyrningstiden gäller från kl.
12.00 till kl.12.00 följande dag.

• Studiecirklar, anslutna
föreningar – 500 kr
(engångsbelopp/cirkel 10 ggr,
hyresgäst städar själv)
• Ej anslutna föreningar
200 kr (städning ingår)

För hyrning av lokalerna, ring:
Eva Palm 0381-211 12

Ingatorps Bygdegård ligger nära naturen i idylliska Ingatorp, där grönskan börjar klättra upp på det småländska
höglandet.
Hit kom ofta Albert Engström, som älskade naturen häromkring. Men han såg också den magra jorden och imponerades av Ingatorpsborna som så envist stannade i sin
dal. Han hälsade då och då på hos smeden Wennerlund,
och vid ett tillfälle luftade han sina tankar:
– Ni har det allt ganska fattigt här i Ingatorp.
Varpå Wennerlund genast replikerade:
– Jo, men vi ä många om´et.
Såna har Ingatorpsborna alltid varit och är än idag. Tillsammans klarar vi det mesta. Ingenting är omöjligt. Och i
den andan driver vi också Ingatorps Bygdegård. Vi ska se
till att Ni trivs hos oss.
Vi är många om´et

Ingatorps Bygdegård drivs av bygdens
människor och föreningar

