
.  

 

Midsommarfirande 
onsdag 21 juni kl 19.00 

 
Välkommen till vårt gemensamma midsommarfirande. 

Buss (20 kr t o r) från Härlanda 18.00 och Björkekärr 18.15, åter 21.00. 

 

 

 

Enandergårdens kyrksöndag 

i Härlanda kyrka och församlingshem 

Söndagen den 26 mars, gudstjänst kl 11.00,  

därefter servering av våfflor mm och lotteri 
Vi tar gärna emot hembakat, kan lämnas före gudstjänsten eller  

till styrelsen eller via info@enandergarden.se 

 

Enandergården kan även hyras av andra organisationer  

om den är ledig, se vidare www.enandergarden.se. 

ENANDER~ 

GÅRDSNYTT 
                                                               NR 48    2023 

 

 

 

 
 

 

ÄNTLIGEN MIDSOMMARFIRANDE IGEN 

 
Efter två års pandemi fick vi återigen träffas på Enandergården för att 

smygstarta midsommarfirandet. Tillsammans Göteborgs National Dans Säll-

skap fick vi en fin kväll. Bilden visar oxdansen som excellent framfördes av 

två folkdansare. Dessutom presenterade de sina granna folkdräkter.  

Se baksidan om 2023 års midsommarfirande. 

 

 

mailto:info@enandergarden.se
http://www.enandergarden.se/


2022 ÅRS ARBETEN 
 

 
 

Det stora arbetet som genomförts under 2022 är omläggning av taket på Vil-

lan. Arbetet omfattade byte av takpapp, läckt och tegel, dessutom byte av en 

del dåligt trä och plåtarbeten. Även några fönster åtgärdades i samband med 

att en del av fasaden målades. Dessa arbeten möjliggjordes tack vare generöst 

bidrag från en extern stiftelse, men vi har också bekostat en hel del själva. 

 

Det arbete som planeras under 2023 är fjärrstyrning av värmeanläggningen 

och en brygga till kanoterna. Styrelsen har även börjat titta på möjligheten 

att få till ytterligare ett samlingsrum liksom upprustning av köket.  

 

För större arbeten anlitas hantverkare. Men också ideella insatser behövs, 

utöver styrelsens medlemmar bidrar även fler. Finansiering sker genom ex-

tern uthyrning, gåvor, testamenten, kollekter samt stöd från Örgryte pastorat. 

Från fonder/stiftelser har vi fått bidrag för att hålla gården i gott skick. För 

att fortsätta utveckla anläggningen behövs kollekter/gåvor/testamenten.  

 

Gåvor Enandergården sätts in på Swishkonto 123 67 043 65 och bankgiro 

125–7534. Stort tack för arbete och gåvor som stödjer Enandergården.  

 

VERKSAMHETEN 2022 
 

Även under 2022 har det varit färre hyresgäster än normalt. Detta i efterdy-

ningar av Coronapandemin som inneburit att en hel del lägerverksamheter 

fortsatt ställts in. Därför har gården endast använts vid drygt 15 tillfällen. 

Glädjande nog kunde vi ändå återuppta det gemensamma traditionella mid-

sommarfirandet.  

 

Grupper från Härlanda och Björkekärrs församlingar är prioriterade liksom 

hela nya Örgryte pastorat. Men andra organisationer får hyra i mån av plats. 

Tack vare övriga hyresgäster får vi välbehövliga inkomster.  

 

Du är välkommen att delta i verksamheter på Enandergården,  

se församlingarnas information och www.enandergarden.se. 

 

 

MEDARBETARE? 
 

Vill du hjälpa till ute på Enandergården eller kanske vid kyrksöndagen? Vi 

brukar ha en stimulerande arbetsgemenskap när vi träffas. Hör av dig till nå-

gon i styrelsen eller gå in på www.enandergarden.se. 

 

 

HUR HYR MAN ENANDERGÅRDEN? 
 

När gården inte nyttjas av Härlanda och Björkekärrs församlingar eller öv-

riga i Örgryte pastorat kan även andra organisationer hyra. Information om 

hur detta går till samt kostnader och praktisk information finns på 

www.enandergarden.se.  Pastoratets pastorsexpedition sköter bokning, nyck-

elutlämning mm. 

 

STIFTELSENS STYRELSE 
 

Lennart Nilsson, ordf Smörslottsg 57, tel 0733-011 038 
Stina Knutsson, sekr Skördevägen 9, tel 0734-34 97 47 
Erik Boström, Härlandavägen 23, t 031-731 80 25 

Nils-Erik Lindblom, Uddeholmsg 13A, t 0706-518171 

David Nydahl, Helge Källas väg 5, tel 076-050 3521 

Ragnar Olinder, Sörensens gata 1, tel 031-731 80 15 
Erik Sternemalm, Träringen 18, tel 0705-47 67 14 
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