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RESTAURERINGEN:
Så här går vi vidare:
Etapp 1: Kontor, värmesystem, fasader
Etapp 2: Evenemangsytor, invändigt
Etapp 3: Driftkostnadssänkande investeringar,
cateringkök och toaletter.

Prioriteringar:
Prio 1: Reparation av takkupor där det läcker.
Ställning, snickare och plåtslagare behövs NU.
Prio 2: Göra iordning norra fasaden på långskeppet,
Inkl röt- och svampskador.
Prio 3: Börja iordningsställa kontor för uthyrning.

Målet - massor av möten!
Societetshuset Källör ska bli en plats för möten som 
det en gång i tiden var - en viktig plats för umgänge 
och nätverksbyggande.

Alla kan hjälpa till!
Vi behöver all hjälp vi kan få. Vår budget bygger på 
att vi kan klara ombyggnaden utan kommunala 
bidrag. Det är av stort värde för oss om vi kan få 
pengar, köpa material till inköpspris eller material i 
sponsring. Ring någon av oss (se kontaktrutan).

AKTIVITETER I HÖST

Inspirationsmöte 23 augusti kl.14.00
Månskenssoaré 29 augusti kl. 20.00-24.00 

Östhammars Storband 19 september
Julbasar vid första advent 29 november

* Tider för Östhammars Storband och Julbasaren 
hittar du på vår facebook-sida när det närmar sig!

Husvisning
Guidade turer i huset sker på söndagar mellan 11-13. 
Det går också bra att gå runt själv utan guide. Visnig 
av huset på övrig tid sker i mån av tid, hör av dig till 
Siv Landström via siv.landstrom@telia.com. – Vill du 
visa huset för besökare? Eller känner du någon som kan tänkas 
vilja göra det? Hör av dig till Siv!

DET FINNS PLATS FÖR FLER
Alla kan hjälpa till! Det spelar ingen roll om det gäller 
att plocka undan, snickra, måla eller ta emot besökare 
i loppisen. Det finns en uppgift för var och en som vill
engagera sig. Vi behöver entusiaster såväl som yrkes-
kunniga. Vi har arbetsdagar varje söndag 10-15, det
är bara att dyka upp!

Kreativa kontor

– Vill du hyra kontor i
en kreativ miljö? 

Kontakta oss för att diskutera vilka möjligheter vi 
har. Kan du dessutom hjälpa till att restaurera 
kontoren kan du få rabatt på första årets hyra!

   SKÄNK O KÖP – VI HAR LOPPIS!
Har du saker du vill bli av med? Skänk till vår loppis.
Behöver du saker? Kom och fynda dem hos oss!

RÖRIS, PLÅTIS, ELEKTRIKER,
SNICKARE, MÅLARE?

– Är du hantverkare är du mer än välkommen att 
lägga några timmar inom ditt yrkesområde på Källör. 
Eller känner du någon med speciell yrkeskunskap och 
vill förmedla kontakt? – Ring Sven (se kontaktrutan)!

Gyllene stolen!

Föreningen säljer 150 st av husets framtida stolar för 
att på så vis stödja det pågående restaureingsarbetet. 
Köparen får sedan en smakfull placering av sitt namn 
(privat eller företag) på den aktuella stolen. Hittills 
har 69 stolar tecknats. Så här gör du: Betala in 
1.000:- till föreningens pg konto 1670438-9 och 
skriv ditt namn + ”stol” i meddelandet. 

Vill du ha ett speciellt nummer på din stol - kontakta 
Bernt (se kontaktrutan) för att se om det är ledigt.

KONTAKTUPPGIFTER:

Allmänt: info@kallor.se
Ordförande: Erik Walldén
erik@walldenassociates.com, 070-225 22 70
Kassör/medlemsfrågor: Bernt Westerlund
bernt.vesterlund@telia.com, 072-701 28 68
Evenemang: Lotte Borgström
lotte54.borgstrom@hotmail.com, 073-516 17 46
Byggfrågor: Sven Jönsson
sven@sjotullen.se, 070-207 73 80
Kommunikation/PR: Tina Kahn
tikan891@gmail.com, 070-765 89 41

KLART SKEPP

Sommaren har varit full av uppskattade aktiviter på Källör!
Här syns delar ur Teater Roslagen ge ett smakprov ur pjäsen

Den Rolösa Ekan under Mitt-I-Röranfesten i maj!

Framtidsengagemang
på historisk grund!

Nyttjandeavtalet är nu klart. Östhammars
kommun har beslutat att ge bygdegårds-
föreningen ett nyttjanderättsavtal på tre +
sju år. Om allt väsentligt i den fördjupade
avsiktsförklaringen är klart efter tre år
förlängs avtalet i sju år. Därefter förlängs
avtalet fem år åt gången. Nästa steg för
föreningen är att bilda ett aktiebolag med
en VD för att leda verksamheten och om-
byggnaden.

utseende. Syftet är att driva det som en allmän samlings-
och festlokal öppen för alla. Fyra affärsområden finns i
avsiktsförklaringen:  •  kontor för uthyrning  •  evenemang,
fester, bröllop etc  •  konferenslokaler  •  föreningslokaler.

Besök oss på www.kallor.se (under omarbetning
höst 2015) och www.facebook.com/groups/kallor/ 

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN SOCIETETS-
HUSET KÄLLÖR. Med drygt 400 medlemmar,
däribland erfarna hantverkare, ekonomer, arkitekter,
byggnadsingenjörer, bullbakare, marknadsförare, form-
givare och representanter från turistnäringen, arrenderar
huset för att rusta upp och återställa det till 1920-talets
 


