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Ordföranden har ordet 
 

Jag börjar med att hälsa alla er, som under 2021 blev nya medlemmar, välkomna 

till EksjöNejdens JVF. Totalt är det ca 75 personer som betalade medlemsavgiften 

för första gången. Det är riktigt roligt att vi har en sådan tillströmning av nya med-

lemmar. Vi är nu drygt 840 medlemmar. 
 

Nytt larm och nyckelsystem 

Vi beslutade att byta både nyckelsystemet och larmsystemet för att höja säkerheten 

bl. a. för våra vapen och ammunitionen. Det nya nyckelsystemet är ett elektroniskt 

system som gör att om någon tappar en nyckel så kan vi enkelt ta bort behörigheten 

för den nyckeln. Leverantör av nyckelsystemet är Optimera i Eksjö. Deras nyckel-

avdelning gjorde ett proffsigt och bra byte till en i sammanhanget låg kostnad.  
 

Magnus Nilsson erbjöd sig att byta vårt larmsystem. Systemet har därefter kontrol-

lerats och säkerhetsgodkänts av leveratören Stanley. Magnus har genom detta bi-

dragit till att spara stora pengar åt föreningen. Systemet ska även kompletteras med 

ett brandlarm. Stort tack Magnus. 
 

Ny gärdsgård 

Fantastiska medlemmar sponsrade med både enestörar och grantrinn till den ca 100 

meter långa gärdsgården. Det var över 30 medlemmar som anmälde sig till de 12 

elevplatserna på kursen. Ledare var C-G Liderfelt och Pär Nordahl. Beröm till 

samtliga för ett utmärkt resultat. 
 

Älgbanan 

Beslut togs i våras att bygga ett nytt älgbanehus i syfte att minska ”bullret”. Det 

har varit noggrann planering som ”vår egen byggmästare” Sven-Evert Rydebark 

stått för. Från 1 oktober till årets slut har det varit ett febrilt arbete att riva det 

gamla huset och att bygga upp det nya. Nifsarpsskolan har gjort grunden och hus-

väggarna som de även har monterat. Därefter har våra medlemmar, i första hand 

pensionärer, gjort ett fantastiskt arbete. Det är över 60 medlemmar som hittills har 

bidragit med över 1 600 timmar (fram till årsskiftet).  

Företag och leverantörer har bidraget med låga priser eller helt och hållet sponsrat 

med material och tjänster.  

Tack vare er välvilja att handgripligen hjälpa till, eller som företagare ge nettopri-

ser/sponsring, har detta projekt kunnat genomföras.  

Det är helt fantastiskt vilken insats ni har gjort. Stort tack. 
 

Plus allt annat…… 

Utöver ovanstående har det under året gjorts över 3 000 ideella timmar på under-

håll av byggnader och banor, gräsklippning, tillverkning av målmateriel, ung-

domsverksamhet, träningskvällar, anordnade klubbmästerskap, beställning/ hante-

ring av ammunition och lerduvor, städning av klubbhuset, styrelsemöten m.m. 
 

Jag vill avsluta med att framföra ett stort TACK och mycket beröm till alla 

som genom ideella insatser gör föreningens verksamhet möjlig.  

 

Väl mött på Jägaregården 2022!    

Sven Rylander 
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Verksamhetsberättelse för EksjöNejdens jaktvårdsförening 2021 

Detta verksamhetsår har, som förra året, på många sätt och vis varit annorlunda 

för vår förening. Pandemin har verkligen bitit sig fast och med stigande smittotal 

vet ingen hur våren kommer att se ut. Jag vill dock passa på att tacka för ert stöd 

och er förståelse för situationen och de beslut vi har tagit för att både skydda er 

och driva någon form av verksamhet. Tack vare att ni har följt nationella och 

egna riktlinjer har vi kunnat bedriva vår verksamhet någorlunda som vanligt.  

Oavsett pandemi eller inte har det hänt mycket och det kan ni läsa om i denna 

verksamhetsberättelse för 2021. Vi är just nu drygt 840 medlemmar. Styrelsen 

har haft 5 protokollförda möten (3 digitala och 2 vanliga). Både ordinarie 

ledamöter och suppleanter har deltagits vid mötena och styrelsearbetet har rört 

en del organisatoriska, praktiska och ekonomiska frågor kring vår verksamhet 

och Jägaregården. Ekonomin har följts upp och balansen är bra tack vare 

tidigare sparmål och medlemsavgifterna. Andra inkomster, exempelvis intäkter 

från uthyrning, är även i år försumbara och jag vill betona hur viktigt det är att 

betala in medlemsavgiften i tid. 

När det gäller organisatoriska frågor vill jag nämna följande: våra banor 

startades upp i april och stängdes i september och var med viss anpassning 

öppna under hela säsongen för träning på tisdags- och torsdagskvällar. 

Kvällarna bemannades med fasta funktionärsgrupper och en sammankallande 

styrelsemedlem, precis som förra året var klubbstugan stängd och ammunition 

såldes på altanen. Träningskvällarna var välbesökta och uppskattade. 

Sportingbanan var öppen någon kväll/månad. För att bl. a. gynna övningskyttet 

så har vi genomfört sex klubbmästerskap (KM). 

Projektgruppen som utreder möjligheter till en skjutbiograf har varit vilande 

under året eftersom vi i styrelsen har lagt mycket tid på planeringen av det nya 

älgbanehuset (se lite längre ner under praktiska frågor). Vi tittar även på 

möjligheterna till en bullervall kring trappbanan och har gjort ett försök med att 

anpassa skjuttiderna under sommaren (detta efter förra årets dialog med våra 

grannar). Planen är att ha ett informationsmöte med grannarna om vad vi gjort 

för att minska buller efter att älgbanehuset är klart och vi har gjort en ny 

mätning.  

I oktober besiktigade polisen våra banor och samtliga är godkända för 5 år 

framåt. Det påpekades bl.a. att växtlighet vid älg- och rådjursbana ska tas bort 

och att vallen vid älgbanan ska fyllas ut. Även 50 m-vallen på inskjutningsbanan 

ska fyllas ut. Dessa påpekanden är åtgärdade. Vårt trevliga julbord fick tyvärr 

ställas in på grund av stor osäkerhet kring utvecklingen av restriktionerna. 
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När det gäller praktiska frågor har styrelsens arbete dominerats av planeringen 

och igångsättandet av ombyggnaden av älgbanan.  

Planeringen startade redan hösten 2020 med inspirationsbesök vid andra 

skjutbanor. Det gjordes också olika skisser över den nya byggnaden, tekniken 

kring bullerdämpningen och planeringen av bygget. Maskinarbeten, 

grundläggning av betongplatta och tillverkning av väggelement gjordes av 

Nifsarpsskolan. Många medlemmar har hjälpt till med att riva det gamla och 

uppföra det nya huset (bl.a. takstolsresning, läggning av råspont, takpapp och 

shingel, isolering av väggar och uppsättning av gipsskivor). Det är riktigt kul att 

så många medlemmar ställer upp och om inget oförutsett händer står byggnaden 

klar till den 1 april som planerat. I samband med nybyggnaden har även 

maskinhuset fått sig en uppfräschning invändigt. 

Utöver detta har gärdsgården bytts ut (genom en kurs). Intresset för kursen var 

stort (över 30 intresserade), men med tanke på corona kunde bara 12 

medlemmar delta. Resultatet brev riktigt bra. I mars byttes hela låssystemet ut 

till ett nytt programmerbart system och föreningen har även installerat ett nytt 

inbrottslarm- och brandlarmssystem som ger ett ännu bättre skydd. Sedan har 

föreningens elkablar kring Jägaregården dokumenterats och lagrats digitalt och 

styrelsen har gjort en översyn av varningsskyltarna kring anläggningen inför 

polisens inspektion. Den planerade jägarexamensutbildning i oktober blev tyvärr 

inte av, eftersom den inte kom med i Studiefrämjandets informationsmaterial. 

Om vi ser tillbaka på pandemins utveckling, känns det ändå bra att kursen inte 

blev av. Vi får ta nya tag detta år.  

Till sist har frottéhanddukarna på toaletterna kompletterats med 

pappershanddukar, sittbänkar till altanen har byggts och styrelsen planerar för 

inköp av nya spisar till köket, eftersom de gamla inte fungerar som de ska. 

När det gäller de ekonomiska frågorna har årets stora investeringar (nytt 

älgbanehus, nytt larmsystem och nytt nyckelsystem) tagit en hel del av våra 

egna pengar i anspråk. Styrelsen har ansökt om investeringsbidrag hos 

kommunen och länsstyrelsen, sedan hoppas vi på en del sponsring av lokala 

företag. Överlag anser styrelsen att föreningen har en sund ekonomi tack vare 

god framförhållning och sparkapital.  

Som du kunnat läsa har det hänt mycket och styrelsen vill framföra ett stort tack 

till alla som har ställt upp och ställer upp med olika insatser för föreningens 

bästa. Vi från styrelsen ser därför med tillförsikt fram mot en ny, fin och 

förhoppningsvis coronafri verksamhet under år 2022. För egen del blir det dock 

ett verksamhetsår med en ny sekreterare, eftersom jag har tackat nej till omval. 

Därför vill jag tacka för mig. På återseende! 

 

Coen Bergenhenegouwen 

Sekreterare 
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Verksamhetsberättelse jägarexamen 

Eksjögruppen för jägarexamen har sex provledare; Leif Rydell, Roger Dahlsten, 

Conny Liljeqvist, Christer Dahlsten, Bernt Westerström och Kjell Rothzen som 

har tillkommit under året. Roger är jägarexamensgruppens kontaktperson.  

I år var första året som vi genomförde teoriproven digitalt. Det var helt nytt för 

oss i provgruppen och vi var lite oroliga för hur det skulle fungera. 

Precis som året före så genomfördes enbart en jägarexamensutbildning i vårt 

närområde, vilket gjorde att vi fick en relativt lugn start med de nya digitala 

proven. Fungerar bara tekniken så blir det nog bra med de digitala proven. 

En markant ökning märks av omprov från elever som genomfört intensivkurser 

och inte klarat teoretiska eller praktiska prov. 

 

13 personer har genomfört jägarexamens alla provdelar med godkänt resultat.  

Totalt har det genomförts 16 kompletta hagelprov och 20 grundprov för 

kulvapen.  

8 omprov har genomförts på grundprov kula och hagel. 

39 högviltsprov (på älgen) har genomförts, varav 10 är omprov.  

 

Provgruppen kan konstatera att de elever som genomför en fullständig 

jägarexamens via ett studieförbund, där mycket av studietimmarna genomförs 

som praktiska moment, har goda förutsättningar för att bli jägare efter en 

examen.  

 

 

 

Jägarexamensgruppen genom 

Christer Dahlsten    

 

 

  

 

 

Kjell Rothzen blev under året ny prov- 

ledare vid Jägaregården. Kjell har tidigare  

varit provledare i Nässjö. 

Bilden är från årsmötet år 2020 
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Verksamhetsberättelse för ungdomssektionen 2021 

Vi fick utökat med ungdomsledare till detta år. Det blev Madelene Karpenman, 

Alexander Skiöld och Mathias Lindström, vilket har underlättat för alla. 

Trots pandemin har det ändå gått bra att genomföra allt som vi planerat. Vi har 

torkat av vapnen mellan skyttarna, tvättat händer och fikat utomhus.  

Vi gillar verkligen den fina uteplatsen med bord och stolar, det behövs dock några 

fler bord till nästa år. 

Vi hade uppstart med ungdomarna den 19 april då vi gick igenom säker 

vapenhantering och vårens program. Vi sköt även med hagelgevär mot 

”slamtavla” för att se till att alla kunde få till ett anpassat vapen. 

Under året sköts det hagel både på rörliga och stillastående mål och även en del 

kula, både med 22 long och 6,5. Vi har ofta pratat om vikten av att hantera sitt 

vapen på ett säkert och rätt sätt. Ledarna har under träffarna delat med sig av sina 

kunskaper inom skytte och jakt. En kväll fick vi lära oss om olika fågelarter, vår 

läromästare var Björn. En av höstens mörkare kvällar pratade vi om ”dåliga 

exempel” och skillnaden i att jaga i Sverige och utomlands. 

Bo fick hålla i precisionsskytte med kula även i år och det blev mycket lärorikt 

med både teori och praktik. Detta har gjort ungdomarna till riktigt duktiga skyttar.  

Under vårsäsongen genomfördes tävlingen Egon Nilssons Vandringspris. 

Tävlingen består av tre moment, skytte med 22 long, skjutning mot lerduvor och 

skjutning mot jaktstigsmål. Hanna Tellt blev lycklig vinnare även i år! 

Under hösten genomfördes tävlingen Eksjöhus Sporting, där Emil Hjärtberg tog 

hem segern även i år! 

Under året har det inte byggts några älgtorn, eftersom virkespriset var högt. 

Vi avslutade den 4 oktober med vapenvård och därefter åt vi korv med bröd. 

Under året har 4 av ungdomarna tagit Jägarexamen, det gläds vi åt. 
 

Ledare har varit: Bernt Westerström,  

Johan Karlsson, Björn Malmgren, 

Johan Hoff, Håkan Alvarsson, 

Bo Olsson, Madelene Karpenman,  

Alexander Skiöld, Mathias Lindström  

 

//Helén (sammankallande) 

 

 

På bilder ser vi Axel ladda hagelbössan  

för att skjuta på harfiguren. 
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Bilder från året 

 

 

 

 

 

 
 

Ovan är det Magnus Nilsson som monterar 

det nya larmcentralen. 

Till höger är det kursledaren Pär Nordahl  

 samt Håkan Dunberg som trär en vidja i  

nya gärdsgården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vacker bild med  

Jägaregården i vinterskrud. 
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Verksamhetsberättelse viltvårdssektionen 2021 
 

2021 har varit annorlunda på många sätt, pandemin har ställt till det. För 

viltvårdssektionen var största skillnaden att vi inte hade någon traditionsenlig 

holkförsäljning under vårvintern. Det innebar också att sektionens enda större 

aktivitet kom att bli distribution av viltvårdsmateriel under april månad. 

Under förra året (2020) kunde vi konstatera en viss nedgång av försäljningen av i 

stort sett de flesta av våra materielslag. Hur blev då utfallet det här året? 

 

Trots den uteblivna holkförsäljningen i mars kan vi konstatera att årets resultat 

klart håller måttet, åtminstone i jämförelse med året innan. Siffrorna ser ut som 

följer: 

 

 2020 2021 

Småfågelholk 37 37 

Starholk 2 17 

Sparvuggleholk 3 4 

Knipholk 6 4 

Fladdermusholk 1 4 

 

Vad gäller övrig viltvårdsmateriel har vi levererat ungefär samma mängder som 

tidigare år, saltstenar, raps och fodermärgkål. Bland beställningarna fanns även 

några mink- och grävlingsfällor vilket inte var fallet föregående år. 

 

Om vi tittar på resultatet i kronor och ören så har föreningens medlemmar köpt 

viltvårdsmateriel för nästan 16 000 kr. Som bekant sponsrar föreningen med ett 

viltvårdsbidrag till de som köper materiel, och av ovanstående belopp har ca  

5 000 kr återgått i subvention. 

 

Inför 2022 är planen att vi ska återgå till att ha en holkförsäljning någon gång i 

början av mars. Vi tror att det nu åter finns ett visst sug efter nya fräscha holkar. 

Vi har haft diskussion om att eventuellt ytterligare utöka holksortimentet men 

efter diverse turer har vi landat i att för närvarande begränsa oss till våra 

nuvarande fem modeller. 

 

Sektionen kommer också precis som tidigare att ta emot beställningar på 

viltvårdsmateriel för distribution någon gång under april. I samband härmed 

kommer det att bli någon eller några förändringar. 

 

Den gamla beprövade beställningsblanketten i Excel format kommer att ersättas 

med ett webbaserat beställningsformulär där man fyller i sin beställning och 

direkt klickar iväg den. Vi tror att det blir smidigare för alla parter, inte minst för 

oss som sköter administrationen. 
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Ytterligare frågor som har varit på tapeten är: 

✓ Något senarelagd utdelning av beställd viltvårdsmateriel. 

✓ Förändrad princip för fördelning av viltvårdbidraget 

 

Dessa två punkter är under diskussion och vi får se om det blir någon förändring. 

Under alla förhållanden kommer mer information på hemsidan om det blir 

aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

Vi hoppas att vi får så här fin vinter vid den kommande holkförsäljningen. Exakt 

datum meddelas senare. 

 

 

Vi som ingår i Viltvårdssektionen är Jan Rydenståhl och Hans Rundström. 
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Balans- och resultatrapport 2021 för EksjöNejdens JVF 
 

 

Balansrapport (avrundat till hela krontal) 
 

 Ingående balans  

1 januari 2021 

Utgående balans 

31 december 2021 

Summa tillgångar 

(likvida medel) 

643 549 kr 511 664 kr 

Summa anläggningstillgångar   

Summa lagertillgångar 114 102 kr 100 448 kr 

Leverantörsskulder, lån   

Summa tillgångar 757 651 kr 612 112 kr 
 

 

Årets resultat: -  145 539 kr 
 

 

 

 
 

 

 

Betala medlemsavgiften med Swish 
 

Swish-numret är:  123 272 13 14 
 

Ange i textfältet följande:  

Avg-2022, för och efternamn på alla. 

 

Om någon ändring har skett sedan förra inbetalningen så sänd ett mail till: 

infomaster@eksjonejdensjvf.se  och komplettera med adress, mobilnr och 

mailadresser till alla personer som swishbetalningen avser.  

Vi sänder ut information via e-post. 

 

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 mars.  

Ungefär 14-15 april bör medlemskort och skjutprogram finnas i brevlådan för 

alla som betalt i rätt tid. 

För de som av någon anledning inte betalat medlemsavgiften den 30 april sker 

en avregistrering av medlemskapet. 

mailto:infomaster@eksjonejdensjvf.se
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Intäkter Försäljning 17 023,00 kr

Trikintester 2 970,00 kr

Hagel 9 817,00 kr

Duvor 4 882,50 kr

Hagel+duvor 69 725,00 kr

Kulor 224 917,50 kr

Banavgifter 15 370,00 kr

Lokaluthyrning 15 540,00 kr

Viltvård -437,50 kr

Jägarexamen 13 720,00 kr

Lotterier 2 535,00 kr

Övriga sidointäkter 17 737,00 kr

Medlemsavgifter 179 915,00 kr

Kommunala bidrag 103 300,00 kr

Övriga  bidrag 112 500,00 kr

Förändring varulager -13 654,38 kr

Summa intäkter 775 860,12 kr

Kostnader Arrende 3 160,00 kr

Driftkostnad fastighet 24 006,00 kr

Förbrukningsmaterial 1 014,50 kr

Hagelammunition 47 890,00 kr

Duvor 47 208,20 kr

Kulammunition 172 295,00 kr

Trikintester 3 350,00 kr

Ungdomssektionen 7 882,62 kr

Vapen  11 260,00 kr

Drivmedel 740,13 kr

Underhåll gräsklippare 2 527,50 kr

Priser och pokaler 2 499,00 kr

Kontorsmaterial 4 298,70 kr

Trycksaker 3 447,00 kr

Telefoni 1 063,00 kr

Hemsida 791,25 kr

Porto och frakt 7 795,88 kr

Försäkringar 17 431,00 kr

Larm & övervakning 8 539,00 kr

Hjärtstartare, underhåll 2 088,00 kr

Tillsynsavgift 4 228,00 kr Eksjö kommun, miljö

Bankkostnader 5 197,50 kr

Babs, kortterminal 5 026,25 kr

Postfack 5 700,00 kr

Medlemsaktivitet 3 534,04 kr

Övriga kostnader 2 739,66 kr

Medlemsavgifter 600,00 kr

Underhåll fastighet och banor 192 335,50 kr     Bl a nyckelsystem ca 160 000 kr

Nytt Älgbanehus 332 751,92 kr     Ej totaltkostnad, kostnader även 

    under år 2022

Summa kostnader 921 399,65 kr

Resultatrapport 
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                              Klubbtävlingar 2021 

 
Nyårssmällen  vpr Stig Hedberg (genomfördes 2022-01-01) 

Egon Nilssons vpr Hanna Tellt 

Eksjöhus Sporting   vpr Emil Hjärtberg 
 

 

KM Nordisk trap  Martin Jarl   46 träff  1) 

Niclas Olofsson  46 träff  1) 

   Björn Andersson  45 träff 

  "        "          bäste junior Ingen deltagare   

  "        "          bästa dam Amanda Arvidsson  30 träff 

  "        "          bäste oldboy Martin Jarl   46 träff   

  "        "          bäste veteran Bertil Karlsson  42 träff 

 

 

KM - Skeet 

mästarklass  Bertil Karlsson  39 träff   

   Björn Andersson  37 träff   

   Stig Hedberg  36 träff 

jägarklass   Ingen deltagare 

 

 

KM - Sporting  Christoffer Jarl  23 träff   

   Martin Jarl   20 träff   

   Björn Andersson  19 träff   

  "        "          bäste junior Hanna Tellt  16 träff 

  "        "          bästa dam Amanda Arvidsson  16 träff 

  "        "          bäste oldboy Martin Jarl   20 träff   

  "        "          bäste veteran Bertil Karlsson  19 träff 

 

 

KM - Rådjur  Martin Jarl   77 poäng 4 st 51 

   Pär Nordahl  77 poäng 2 st 51 

   Christoffer Jarl  74 poäng  

  "        "          bäste junior Hanna Tellt  74 poäng 

  "        "          bäste oldboy Martin Jarl   77 poäng 

  "        "          bäste veteran Anders Tengbom  68 poäng 

  "        "          bästa dam Hanna Tellt  74 poäng 

 

 

1) Särskjutning 
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KM - Älg   Christoffer Jarl  60 poäng 

Jan Franzén  59 poäng  

   Sven Rylander  55 poäng  

  "        "         bäste junior Ingen deltagare   

  "        "         bästa dam Amanda Arvidsson  48 poäng 

  "        "         bäste oldboy Ingen deltagare   

  "        "         bäste veteran Jan Franzén  59 poäng  

 

 
KM Vildsvin  Jonatan Henricson  52 poäng 

   Stig Hedberg  49 poäng 

   Jonny Gustafsson  49 poäng 

  "        "         bäste junior Hanna Tellt  47 poäng 

  "        "         bästa dam Hanna Tellt  47 poäng 

  "        "         bäste oldboy Torbjörn Andersson  42 poäng 

  "        "         bäste veteran Stig Hedberg  49 poäng 

 

KM - Jaktskytte  Bertil Karlsson  285 poäng 

   Björn Andersson  251 poäng   

   Amanda Arvidsson  228 poäng  

 

 

 

Ungdomstävlingar  

  
Egon Nilssons vandringspris 
1:a  Hanna Tellt 

2:a Robin Alvarsson 

3:a Axel Ugarph 

 

Eksjöhus Sporting 

1:a  Emil Hjärtberg 

2:a Markus Molin  

3:a Axel Ugarph 

 
 

 

 

 

 

 

Här ser vi Hanna Tellt skjuta  

22 long på rådjursbanan. 
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Förmåner och skyldigheter som medlem 

Vad får vi för medlemsavgiften??    

• Tillgång till alla banor under träningskvällar och inskjutningsbanan minst 300 

dagar om året. 

• Köpa ammunition för egen förbrukning, till nästan självkostnadspris. 

• Hyra klubbstugan till subventionerat pris. 

• Rabatter hos butiker och företag som föreningen har samarbetsavtal med.  

Ett giltigt medlemskort ska uppvisas. 

*   15 % på all hundmat hos Eksjö Lantbruksservice AB 

*   25 % på skjutbiografen Rottne ca 1 mil norr om Växjö, vid bokning max  

     10 dagar före aktuell dag. 

*    Rabatter vid köp av majs hos Pär Nordahl, Björkeby. 

*    Gustafssons Vapenteknik i Värne 

*    Bengtssons i Korsberga 

*    10 % på hundmat hos Lillhuldas Hundfoder 

• Föreningens egna viltvårdsbidrag 75-100 kr/medlem (ej familjemedlemmar) 

• Vill man bli funktionär så finns det möjlighet att få utbildning på banorna, så 

att nyckel kan lånas för att kunna skjuta när det passar dig själv. 

Skyldigheter: 

• Att plocka in tavlor och städa upp efter att ha skjutit. 

• Önskvärt är att du någon gång kan ställa upp som funktionär vid tävlingar m m. 

• Önskvärt är att du kan hjälpa till vid underhållsarbete, städdagar m m för att vi 

ska kunna hålla en bra standard på vår skytteanläggning. 

Kontroll av medlemskap: 

Tyvärr är vi tvungna att genomföra kontroller av att medlemsavgiften är betald. 

Kontrollavgift på 500 kr tas ut för de som inte betalt medlemsavgift och i värsta 

fall en polisanmälan om egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken 8:8 

Medlemsavgiften 2022 (betalas före 1 april) 

Vuxen:  300 kr fr o m 19 år  

Ungdom:   200 kr tom 18 år 

Familjeavgift: 400 kr (samma familj, boende på samma adress) 
 

SWISH-nummer: 123 272 1314 

Bankgiro:  5452-7403 
 

• Namn på dig själv samt eventuella familjemedlemmar. 

• Adress och mobilnr. 

• E-postadress. 
 

Får det inte plats i textrutan, sänd ett mail till föreningens e-postadress. 

infomaster@eksjonejdensjvf.se 



 
  

 Sidan 15 

 

Bilder från år 2021 
 

Till höger: Rolf Gunnarsson, Johan Hoff 

och Stefan Meurling under rivningsarbetet. 
 

Nedan: Projektets ”Byggmästare” Sven-

Evert Rydebark har lagt ner ett enormt 

arbete på projektet. Dels planering, 

arbetsledning och inte minst praktiskt 

arbete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan: Den sista av tre 

rivningsdagar, allt är klart. 

Dagen efter kom gräv- 

skoporna. 
 

Till höger: 

Under två intensiva dagar 

så monterades takstolar,  

råspont, takpapp och  

huvuddelen av shingel. 

En riktigt bra prestation 

av ett 10 medlemmar. 
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Mörtstugor och kräftburar  
 

Egentillverkade mörtstugor och kräftburar  

av galvat nät säljes. 
 

Är även återförsäljare för LOTINS fällor. 

Bl a mink-, räv-, och grävlingsfällor. 

 

Kontakta Conny Liljeqvist  

070-6076866 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

► Har du flyttat? 

► Tänker du flytta? 

► Har du bytt e-postadress? 
 

Försäkra dig att även framöver få del av information från föreningen 

genom att meddela medlemsansvarig ändringarna på: 
 

e-post: medlem.eksjonejdensjvf@gmail.com 

telefon: 073-061 55 00 (sänd gärna ett SMS) 

 

mailto:medlem.eksjonejdensjvf@gmail.com

