
LångvindsBrevet
INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

Tankar från Långvind
Tredjedag påsk 2020 

Ja den dagen finns ju inte i nån kalender, men 2020 verkar ju vara ett 
år som vi sent ska glömma, då inför jag den dagen i år. 

Efter att ha firat de 15 senaste påskarna på Långvind satte ett litet virus 
stopp för detta årets firande och vi blev kvar i Uppsala, inte helt 
otrevligt men saknaden av halvön är stor. Jag vet ju att det spirar i 
rabatterna och att fågelkvitter väcker mig när solen sakta kommer upp 
ur havet ja ja ni vet vad jag menar. Ett år går fort och denna vinter blev 
kort, snöfattig och isen gick tidigt på Byhedsjön. Under sportlovet hann 
vi bara med en runda på skridskor, inga längdskidor men några mysiga 
mörka kvällar blev det. 

Styrelsen kommer under de närmaste veckorna att ta ställning till våra 
preliminära sommarplaner. Hoppas att vi kan genomföra några av våra 
arrangemang och att vi kan stå för service med butiken. Mikael är i vart 
fall intresserad att driva den även 2020. Vi planlägger och arbetar med 
flera förslag till återställande av vägarna, allt beroende av ekonomi och 
offerter det hoppas vi kunna genomföra oavsett det lilla viruset. 

Dialogen med Hudiksvalls kommun om de höga sopavgifterna har 
fortsatt och vi ska träffas för att se om vi kan hitta en ny lösning på att 
sortera avfallet och sänka kostnaderna. Kommunen har i sitt beslut 
uttaxerat en kraftig höjning 2020, denna ser vi ingen möjlighet att slippa 
då beslutet vunnit laga kraft. Vi aviserar denna som en engångsavgift 
2020 och återkommer till stämman med förslag inför 2021.

Vårt arbete i styrelsen är i visst generationsskifte, Inger Backman, som 
nu lämnat producerandet av brevet och övriga trycksaker är värd ett 
särskilt, TACK INGER! 

Trivsel och goda grannar är A o O på sommarstället, lär känna dina 
grannar otvunget och presentera dej på stigen. Vi vill gärna slå ett slag 
för egna gatufester och knytkalas, jag tror att det blir bättre om man 
känner till varandra än att Föreningen med F ska göra allt. 

Om väder och gud å det lilla viruset vill kommer vi att kalla till stämma i 
juli, det finns några frågor som måste avhandlas kanske kan andra 
bordläggas eller stämma ajourneras till hösten. 

Övrig planering om musik/trivselkväll vid Martas stuga, samt avslutning 
som sig bör med lyskvällen, får återkomma till när vi vunnit mot viruset. 

När du lämnar stugan kan det vara viktigt att Du tittar över dina slangar, 
vattenutkastare och kopplingar så att inget står och rinner när du inte är 
på Långvind. Tänk på att plast faktiskt "åldras" och behöver bytas lite 
då och då.

Hjälp varandra och kolla även tomma stugors vattenslangar. 

Välkomna till Långvind 2020 ett annorlunda år! 

Eder Ordförande 

Anders 

Jag nås på a.kjellman@telia.com 
eller 072-155 6149 
eller helgerna 0650-82217, Rävstigen 10 Långvind

Årsstämman

Lördag 25:e juli kl. 14.00

Kolhuset, Långvinds bruk

Datum och plats är preliminära med 
anledning av covid-19. Se hemsidan 

och Facebook för information.

Särskild kallelse skickas ut
Motioner lämnas till styrelsen senast 

31:a maj

www.langvind.se April 2020 nr. 1

TENNIS

Tennisskola v. 29, 13-17 juli

Ansvarig:
Thomas Westerlund

070-373 35 02

Barn 7-12 år

Ev. hårdbollsträning för äldre 
ungdomar, 13 år och uppåt.

Se anslagstavlan för tider och 
anmälningslistor.

Vi söker hjälptränare till tennisskolan. 
Om du är intresserad, anmäl dig till 
Thomas Westerlund 070-373 35 02

Information om aktiviteter, se 
anslagstavlan efter midsommar
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Corona ställer till det
Alla är säkert medvetna om de osäkerheter som råder inför 
sommaren med hänsyn till covid-19. Styrelsen för Långvinds 
Samfällighets förening har fattat två viktiga beslut. 

Vi kommer att erbjuda Micke Petterson att driva vår butik även 
under 2020 års sommar. Micke kommer att arbeta fram ett 
koncept i linje med de riktlinjer som gäller vid öppning i juni.

Vi kommer att erbjuda tennisskola enligt annons på sidan 1.

Vi kallar till ordinarie stämma i särskild ordning och eventuellt
med modifierad dagordning, plats m.m. Preliminärt lördag den 25 
juli. 

Övriga arrangemang återkommer vi med information kring på 
webbsidan och Facebookgruppen samt anslagstavlan vid 
butiken. 

Årsavgift
Period 1 
Maj 2020 - 30 april 2021 

Förfallodag 
1 juni 2020 

Bankgiro Nordea BG 5879-5873. 

Använder ni inte bifogad bankgiroavi, 
var vänlig och ange tydligt vilken 
fastighet med fastighetsbeteckning 
samt adress som avses.

Om avgiften ej betalas skickas i första 
hand några påminnelser med ett tillägg 
på 120 kr i påminnelseavgift för varje 
påminnelse. Därefter lämnas ärendet 
till kronofogden med begäran om 
utmätning.

Living abroad? 

Please pay to: 

BIC:NDEASESS 

IBAN: 

SE 10 9500 0099 6034 0923 4097 

When transferring money from abroad, 
please look for, that you are covering
all the transfer costs, which means
even for the receiving bank Nordea. 
Otherwise our association does not get 
the total invoiced fee.

Övriga avgifter
Tennis

Bangolf

Båthamn - Sörfjärden

Årsavgift
Separat inbetalning

350:-

Årsavgift
Förskottsinbetalning i 
samband med betalning 
av föreningens årsavgift

300:-

Strötid
Betalas i sommarbutiken

30:-/tim

Vuxen 20:-

Barn under 12 år 10:-

Årsavgift för båtplats 500:-

Vattenverket
Den digitalisering som påbörjades förra året har nu slutförts. Det 
innebär att vi har kontroll på vattenförbrukningen i princip på 
minutbasis. Vi har även indikering på mängden vatten i 
reservoaren (bassängen), vattentrycket och grumligheten. 

Vattenförbrukningen de två senaste åren har varit ca 8 000 m3, 
varav 2 000 m3 under juli månad. 

Vi vet sedan tidigare att råvattnet har lite hög järnhalt. För att 
hålla ner järnhalten krävs att renvattnet håller ett pH på ca 8,5–
9,0. För att kontinuerligt kunna hålla pH-t på den nivån krävs byte 
av filtermassa (dolomitkalk) i järnfiltret några gånger per år. Det 
innebär en kostnad på ca 16 000 kr/tillfälle. 

Analysresultatet från det senaste vattenprovet visade att 
järnhalten var den lägsta på flera år. 

Vi har även den här våren haft ett antal läckage vid påsläpp till 
fastigheter. Uppmaningen är som tidigare att kolla noga när man 
öppnat ventilen vid tomtgränsen. Stäng gärna ventilen vid 
tomtgränsen om ni inte är i stugan på några veckor. 



Naturreservat och fiskeförbud
Det planeras för bildande av naturreservat i anslutning till 
fritidsområdet. Det geografiska området är relativt omfattande, från 
Käringskär i norr till Korsholmen i söder. Mestadels avser området 
hav (exempelvis hela Svensviken) men även skogsområden.

Länsstyrelsen i Gävleborg förbereder föreskrifter kopplade till 
reservatet och i slutet av augusti hölls ett informationsmöte i bruket. 
Bildandet av naturreservatet innebär att områdets naturvärden 
skyddas långsiktigt för kommande generationer. För att uppnå det, 
beslutas om föreskrifter som reglerar vad som är tillåtet inom 
området. Band annat planeras för fiskeförbud inom området, vilket 
innebär att det blir förbjudet att lägga nät och att fiska med spö. Det 
planeras även för hastighetsbegränsningar.

Under hösten 2019 lämnade styrelsen skriftliga synpunkter till 
länsstyrelsen avseende de planerade föreskrifterna. Vi gav uttryck 
för att naturen är Långvinds främsta tillgång och att vi är positiva till 
att dess skydd säkerställs. Vi uppfattar också att det finns starka 
friluftsvärden i området och att dessa behöver skyddas. 

Våra synpunkter adresserade flera delar av de planerade 
föreskrifterna där den viktigaste är att fritidsfiske är ett stort intresse 
för många av våra medlemmar. Det är helt enkelt ett sätt för många 
vuxna och barn att komma ut och njuta av naturen. Vi har därför 
framfört att länsstyrelsen bör överväga alternativ till ett absolut 
fiskeförbud.

Slutligen framförde vi att samfällighetsföreningen önskar utgöra 
remissinstans då förslagen på föreskrifter formaliseras ytterligare.

I början på 2020 kvitterade länsstyrelsen skriftligen att de tagit emot 
samfällighetens synpunkter. De bemötte våra synpunkter och det är 
tydligt att avsikten fortfarande är att föreskriva om fiskeförbud. 

Styrelsens bedömning är att de kommande föreskrifterna kommer 
att gälla under mycket lång tid framöver. Det är därför viktigt att de 
balanserar olika intressen. Vi kommer att fortsätta att agera i frågan 
men vi uppmuntrar också var och en att framföra eventuella 
synpunkter direkt till länsstyrelsen. 

Kontaktpersoner är Peter Nordling och Martina Kluge.

Styrelsens skrivelse och länsstyrelsens svar finns att läsa på vår 
webbplats.

Hör av er till styrelsen om ni önskar ytterligare uppgifter om arbetet 
avseende det planerade naturreservatet.



Avfall och sopor
Containrar för hushållssopor, papper, plast o plåt samt glasigloos finns på 
Kråknäsparkeringen året runt.

Gå in på www.hudiksvall.se och klicka på länken ”Bo och leva” och sedan på 
”Avfall och återvinning”. Där finns en sorteringsguide samt information om hur du 
kan göra egna beställningar via e-tjänsten.

Ulvbergets avfallsstation
3 km väster om Hudiksvall

Tillfälliga öppettider med 
anledning av covid-19 till och 
med 30:e juni 2020
Måndag – torsdag 13.00-19.00
Fredag 7.00-13.00
Lördag stängt

OBS! Tiderna kan ha förändrats, 
se www.hudiksvall.se för 
uppdaterad information.

Slamtömning
Beställ på www.hudiksvall.se. Gå in 
under Bo och leva / Vatten och avlopp / 
Enskilt avlopp / Slamtömning

Tömning inom sex vardagar från 
beställningsdagen
Beställ via e-tjänst, formulär på webben 
eller telefon, 0650-190 99. 
Tel: Mån - fre 07.30-09.30 och 13.00-
14.30 

Akut tömning inom 24 timmar
Beställ via e-tjänst eller telefon 

Akut tömning inom sex timmar 
Beställ via telefonsamtal. Vardagar 
klockan 7.30-16.30: Servicecenter, 
Hudiksvalls kommun, 0650-19 000, 
tonval 2. Övrig tid: Kran och transport i 
Hudiksvall AB 070 303 39 16.

Latrinhämtning
Måste beställas.

Information/beställning:
Suez Environment
Tel: 0650-54 20 90

Viktiga nationella informationsnummer
Vi har flera nationella informationsnummer att ringa vid olyckor, olika nödsituationer, när du vill 
ha kontakt med polisen eller ringa sjukvårdsupplysningen. 

112 Vid nödsituationer när det är fara för liv, egendom eller miljö. 

113 13 När du vill ha information vid allvarliga olyckor och kriser i 
samhället. Hit kan du också ringa för att lämna information. 

114 14 När du vill ha kontakt med polisen i icke akuta fall. 

1177 Här får du sjukvårdsrådgivning dygnet runt!

Ska ni arrangera bröllop, 
fest eller andra 
sammankomster?

Det finns möjlighet att hyra Café 
Bränneriet och Kolhuset i 

Långvinds bruk.

Kontakta oss för mer info. 

Välkomna som medlemmar! 
Info/bokning: Tel. 0650-810 60    
E-post: info@langvindsbruk.se 

www.langvindsbruk.se

Långvinds kapellförening
Många utnyttjar Långvinds kapell 
för olika familjeangelägenheter 
som bröllop och dop.

Medlemsavgiften: 50 kr

Bankgiro: 558 55 67

Info: Pärlennart Larsson 

070-576 98 22, 0650-126 61

Långvinds bruksmiljöförening
Föreningen verkar för att: ”bevara 
och så långt som möjligt återställa 
samt vidmakthålla kulturmiljön i 
Långvinds brukssamhälle”.

Medlemsavgiften: 100 kr

Plusgiro: 14 43 01-9 

Långvinds bruksmiljöförening

Välkomna som medlemmar!
Info/bokning : Tel. 0650-810 60 E-post: info@langvindsbruk.se

www.langvindsbruk.se

Miljöbilen 
En lastbil kör runt i 
kommunen och tar emot 
farligt avfall.

Måndag 4 maj
16.30 Nianfors, kyrkan
17.30 Lindefallet f.d. 
Värdshuset
18.15 Enånger, Coop Nära
19.30 Iggesund, f.d. Coop

Farligt avfall är t.ex. 
lågenergilampor, batterier, 
färg, olja, m.m. Ska lämnas 
till återvinningscentralen eller 
miljöbilen. Det ingår i 
avfallstaxan



Regler för fiske i Byhedsjön
Fiske är tillåtet hela fredagar t.o.m. 
söndagar.

Dagkort à 100 kr 
Kortet är personligt 
3 fiskar får fångas/dag

Familjeårskort à 500 kr
2 personer kan fiska samtidigt 
2 fiskar får fångas per dag

OBS! Årskort gäller ej för bekanta 
som är på besök

Fiske med ”powerbait” är förbjudet

Öppettider på storhelger och 
vinterlov finns på Facebook och 
anslaget i norra vindskyddet.

Övriga regler finns anslagna i 
vindskydden.

Byhedsfiske

Ni glömmer väl inte vårt årsmöte 
Söndagen den 21/6 kl. 11.00 vid norra vindskyddet

Anders och Hasse

Styrelsen för Byhedsfiske

Följande fiskutsättningar har gjorts 
under året: 
• 7/6: 125 kg
• 28/6: 100 kg 
• 19/7: 100 kg 
• 9/8: 100 kg
• 20/9: 150 kg

Föreningen har 74 medlemmar som 
har löst familjekort á 500 kronor. Vi 
har ökat med 7 nya medlemmar. 
Kortpriset höjdes eftersom 
fiskleverantören aviserade höjning 
på grund av att han fick köpa fisk 
från odling i Siljan. Även fiskmängd 
minskades för att alla föreningar 
skulle få leverans. 

Man kan ej fiska fullt och sedan 
fortsätta att fiska och släppa 
tillbaks fisken.

Tillstånd för utplantering av fisk i 
Byhedsjön 2020 är beviljat av 
Länsstyrelsen.

Ett nytt upplåtelseavtal är upprättat 
mellan Holmen Skog Mitt och 
Långvinds samfällighetsförening 
gällande Byhedsjön.

Avtalet börjar att gälla från 2020-07-
01. Kostnaden per år är 0 kr.

På årsmötet kommer försäljning av 
årskort att ske. 

OBS! Priset 500 kr i kontanter

Väl mött!

Anders och Hasse

Dagkort

Årskortet gäller för 
familjemedlemmar som bor i samma 
stuga som kortinnehavaren. Ej för 
bekanta på besök!

2 personer får fiska samtidigt på 
årskortet och tillsammans fånga 2 
fiskar per dag.

Årskort

Fiskisättningar

• Jan-feb: 0
• Mars: 1 
• April: 0 
• Maj: 2
• Juni: 19
• Juli: 30
• Augusti: 39
• September: 28
• Oktober: 21
• November: 0
• December: 1

Sammanlagt 141 fiskar inskrivna, 
glöm ej att fylla i fiskerapport.

Rapporterade upptagna fiskar

Tillfälliga besökare hos stugägare i 
Långvind kan köpa dagkort  à 100
kr. Dessa kort finns i en automat vid 
norra vindskyddet. Kortet gäller för 
en person och det datum som 
köparen skriver på kortet vid inköp.
• Avgiften läggs i en plastpåse 

som stoppas i lådan.
• Ifyllt dagkort läggs i fiskarens 

ficka.
• Fiskeregler finns uppsatta i vind-

skydden.
• Fiskerapport skall lämnas efter     

avslutat fiske. 

Övrig Information: 
Hans Andersson    070 - 562 87 30 
Anders Bystedt      073 - 034 11 38

Verksamhetsberättelse Byhedsfiske år 2019



Utdebitering 2020 enligt beslut …



Snäckenvägen - utdebitering 2020
Snäckenvägen Ga7

Debiteringslängd år 2020 enligt beslut i Snäckenvägens samfällighets årsmöte 2019-03-29

Fastighet Adress Ägare Andelstal Avgift kr

Långvind S:1 Holmens Skog AB 3.695% 6661

Långvind 2:8 Leif Olshagen 0.078% 140

Långvind 9:1 Korsholmen Elisabeth Widmer 1.150% 2074

Långvind 9:443 Fäbodviken 1 Maria Skytt, Thomas Haaranen 0.298% 538

Långvind Telia Towers Sweden AB 0.225% 405

Långvind 9:441 Saltpannan 2 Hans Tjernström 0.674% 1215

Långvind 9:441 Anläggning 1 Hudiksvalls kommun 2.247% 4050

Långvind 9:441 Fritidsområdet Långvinds  samfällighetsförening 89.649% 161584

Långvind 10:1 Per Åke Eriksson 0.240% 432

Långvind 10:2 Bastharet 7 Mats Ove Tallroth, Maria Engwall, 0.320% 576

Karin Tallroth

Långvind 10:3 Trestensudden 1 Arne Tjernström, Ingrid Svensson 0.240% 432

Långvind 10:6 Bastharet 3 Ann-Kristin Grimschöld 0.320% 576

Långvind 10:7 Therese och Richard Rohde 0.320% 576

Långvind 10:8 Dan Larsson, Camilla Larsson Jedberg 0.320% 576

Långvind 1:5 Anne-Marie Westlin dödsbo 0.225% 405

Total utdebitering 100.00% 180240

Inom Långvinds samfällighetsförening, fritidsområdet, betalar fritidsboende 405 kr och fast boende 1215 kr.

Båtvagnar utlånas
Föreningens båtvagnar utlånas utan kostnad till 
båthamnens medlemmar efter överenskommelse. 
Vagnarna är placerade vid hamnen i Sörfjärden.

Information/beställning
Tomas Eriksson
Båthamnsansvarig, 070 222 17 04

Vedklyv för uthyrning
Föreningen har fått en vedklyv (enfas, 220V) av en 

medlem som inte behöver den längre. 
Den går att hyra för medlemmar för 50 kr/dag eller 100 

kr/vecka.

Vid intresse kontakta:
Anders Björkman, Byhedsstigen 15

070 289 95 48

Byavakterna fortsätter att hålla koll i 
området.
Ser du något misstänkt, kontakta dem 
på telefon:

073 024 07 01, 073 024 07 02

Rapport från boulebanan

Vi började året med inomhusspel i Söderhamn v. 2 t.o.m. v, 
21. Alltid lika trevligt att träffas, antalet spelare varierade 

mellan 8 och 14 personer. 

V. 22 t.o.m. v. 41 träffades vi och spelade här hemma i 
Långvind, då ökade antalet spelare uppåt 20 personer.

Många glada tillrop hördes mellan banorna när någon gjorde 
ett jättebra kast med kloten och träffade där man helst vill. 

I slutet av aug, spelade vi en eftermiddagsmatch, därefter 
fortsatte vi med en gemensam måltid där var och en åt 

medhavd mat o dryck i härligt sensommarväder. 

Så var det dags för inomhusspel igen från v. 42 t.o.m. v. 52 
då terminen avslutades med ett restaurangbesök 

på Dragonen i Söderhamn.

Vi är ett gäng glada pensionärer som gillar att träffas och spela 
boule. Hoppas fler känner sig sugna och kommer och spelar 

med oss! Vi hälsar nya spelare
VÄLKOMNA att delta i vårt spel på tisdagar kl. 11.00.

Väl mött hälsar 
Hasse och Elisabeth



Styrelse och ansvariga
Ordförande, webbplats 
Anders Kjällman
Götg. 1, 753 15 Uppsala 
Adress Långvind: Rävstigen 10 
Telefon: 018-59 35 05, 072-155 61 49 
E-post: a.kjellman@telia.com 

Vice ordförande, vatten, skog 
Anders Björkman 
Änga 212, 82595 Enånger 
Adress Långvind: Byhedsstigen 15 
Telefon: 070-2899548  
E-post: a.bjorkman53@gmail.com 

Kassör 
Sven Sjöberg 
Storsegelg. 4, 723 56 Västerås 
Telefon: 021-49 502 28, 070-591 77 59 
E-post: kassoren@langvind.se 

Sekreterare
Lisa Holst 
Dalsängsv. 180, 811 91 Sandviken 
Adress Långvind: Ejderstigen 19 
Telefon: 0733- 47 24 80
E-post: lisa@holst.se

Jan Evaldsson 
Guldbaggestigen 4, 125 51 Älvsjö 
Adress Långvind: Älgstigen 2 
072-976 98 64, jan.evaldsson@gmail.com

Per Rosén 
Skärmarbrinksv. 23, lgh 1201, 121 35 Johanneshov 
Adress Långvind: Ljungstigen 2 
070-649 84 04, mrberraan@hotmail.com 

Fredrick Berglund 
Fjälltäktsv. 9, 824 92 Hudiksvall 
Adress Långvind: Falkstigen 6 
070-285 76 86, fredrick41@live.se 

Mats Ekman 
Tjäderstigen 11, 825 96 Enånger 
073-091 12 31, ekman200@hotmail.com 

Britta Schreiber
Almsätersv. 16, 192 76 Sollentuna 
Adress Långvind: Ejderstigen 24 
070-576 72 58, brittaschreiber@hotmail.com

Eva Lorendahl
Stugsundsv. 9E, 826 50 Söderhamn 
Adress Långvind: Orrstigen 2 
073-182 32 12, evalorendahl@hotmail.com

Mona Ol-Mårs
Konvaljev. 16, 135 52 Tyresö
Adress Långvind: Falkstigen 13
070-736 29 40, mona.olmars@gmail.com

Vatten och avlopp 
Anders Björkman (se kontaktuppgifter ovan)
eller
Tillsyningsmannen för anmälan av ärendet 
Tillsynsman inkl. sopor, återvinning, renhållning 
Anders Bystedt 
Tärnstigen 6, 825 96 Enånger 
073-034011038, elisabeth.bystedt@hotmail.com

Snöröjning och sandning 
Anders Bystedt
Se tidigare kontaktuppgifter.

Svante Backman 
Tjäderstigen 12, 825 96 Enånger
070-583 85 69 
E-post: backman.langvind@gmail.com

Valberedning
Ove Nygren sammankallande 
Tärnv. 14, 824 33 Hudiksvall 
Adress Långvind: Tjäderstigen 7 
0650-105 20, 070-324 21 86, nickanove@hotmail.com

Lennart Sundberg, 0650-183 09, 070-273 44 50 
Carina Ravnsborg, 070-602 53 56
Jorma Saalera, 0650-55 00 18, 070-648 84 51

Revisorer
Anders Järnkrok
Västböle 8089, 821 98 Rengsjö 
Adress Långvind: Orrstigen 14, 0278-66 56 46 
Jan Linnersand
Ejderstigen 10, 825 96 Enånger 
070-109 86 61, E-post: linnersand@gmail.com
Revisorersättare
Elisabeth Hoeflich
Tommy Karlsson, 076-807 96 13

Ansvariga:
Fiske
Hans Andersson
Köpmangatan 22 C, 826 30 Söderhamn 
Adress Långvind: Ejderstigen 5
070-562 87 30, byhedefiske@hotmail.com

Renhållning strandtoaletter
Svante Backman
se tidigare kontaktuppgifter

Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb
Lasse Öberg 
Adress Långvind: Fornstigen 20
070-870 26 52, lasse@pf-managemant.se

Tennis 
Thomas Westerlund 
Adress Långvind: Byhedsstigen 11 
070-373 35 02, thomas4033@hotmail.com

Båthamn Sörfjärden 
Tomas Eriksson 
Blåbärsstigen 1, 825 96 Enånger 
070-222 17 04, tomas.langvind@live.se



Olssons El HB
Lindefallet 725

825 96 ENÅNGER
Tel 0650-801 21

Ulf Olsson 070-372 83 84
Göte Olsson 070-372 99 81
Arne Olsson 070-372 45 82

olssonsel@lindefallet.com

• Rum och frukost med guldkant
• Boende med helg- och temapaket
• Konferens för mindre grupper
• Afternoon Tea vid förbokning
• Bruks- och forntidsvandringar
• Kyrkovisningar Enånger
• Svampexkursioner
• Kajak- och cykeluthyrning

STF hotell och vandrarhem
Kungsgården Långvind

www.langvind.com | tel 0650-822 33

BACKMANS VVS-BYRÅ AB
FASTIGHET OCH SERVICE

SVANTE BACKMAN

Tjäderstigen 12
825 96 ENÅNGER

0705 83 85 69
backman.langvind@gmail.com



Långvinds fritidsområde

Vi öppnar 13:e juni kl. 11.00

Öppettider
Måndag - lördag 11-21

Söndag 11-19

070-797 48 37, 0650-820 89
info@sommarbutiken.com

www.sommarbutiken.com

Midsommar
Med hänsyn till covid-19 kan vi i 
dagsläget inte informera om något 
midsommarfirande.

Se hemsidan och Facebook för 
uppdaterad information

Morgan Jernström

Grus - Matjord - Transporter
- Containrar m.m. 

070-688 64 31
mjskog_entreprenad@msn.com

31/5 Senaste inlämningsdag för motioner till stämman

1/6 Årsavgiften ska vara betald

13/6 Sommarbutiken öppnar 

21/6 Årsmöte Byhedsfiske kl. 11 norra vindskyddet

27/6 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

28/6 Bruksvandring i Långvind, Kungsgården kl.15

1/7 Visning Enångers gamla kyrka, kl. 14

4/7 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

5/7 Bruksvandring i Långvind Kungsgården kl. 15

5/7 Bo Kaspers orkester, Långvinds bruk, tickster.com

8/7 Visning Njutångers kyrka, kl. 14

11/7 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

12/7 Bruksvandring i Långvind Kungsgården kl. 15

15/7 Visning Enångers gamla kyrka, kl. 14.

18/7 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

19/7 Bruksvandring i Långvind, Kungsgården kl. 15

22/7 Visning Njutångers kyrka, Njutånger kl. 14

25/7 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

25/7 Årsstämma Långvinds bruk kl. 14

26/7 Bruksvandring i Långvind Kungsgården kl. 15

1/8 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

2/8 Bruksvandring i Långvind Kungsgården kl. 15

8/8 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

9/8 Bruksvandring i Långvind Kungsgården kl. 15

14/8 Sommarens sista konsert i Långvind, Långvinds bruk 
kl. 19, tickster.com

15/8 Forntidsvandring till Hedingahällan, Enånger, kl. 15, 
arr Kungsgården

15/8 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

16/8 Bruksvandring i Långvind, Kungsgården kl. 15

22/8 Musik i sommarkväll, Långvinds kapell kl. 18

22/8 Forntidsvandring på avrättningsplatsen i Sivik, kl. 15, 
arr. Kungsgården

29/8 Lyskväll på Hälsingekusten

5/9 Svampexkursion, Kungsgården kl. 9

5/9 Forntidsvandring i Långvinds bruk, kl. 15

19/9 Skördemarknad, Långvinds bruk, kl. 11

Kalender


