
Välkommen till
Vassunda Bygdegård

Hyr Vassunda Bygdegård för fester, bröllop, barn- 
och ungdomsaktiviteter, släktträffar,  

föreningsmöten mm.

Bygdegården är öppen för alla att hyra, för 
medlemmar i föreningen är priset  förmånligare.



Vassunda bygdegård
Bygdegården är en utmärkt lokal för alla tänkbara tillställningar  och 
används flitigt till fester, bröllop, föreningsmöten mm. Den nyttjas också 
till vissa regelbundna aktiviteter som pingis och linedance.

Stora salen är på 140 m2 och rymmer 100 personer vid bord. Den lilla 
salen är på 20 m2 och rymmer c:a 20 personer. Det finns en scen på 
5 x 3 m och ett välutrustat kök med spis, kyl, frys, mikrovågsugn, stor 
kaffebryggare, två diskmaskiner varav en storköksmaskin och en stor 
varmluftsugn. Det finns porslin, bestick och vinglas för 100 personer.

En handikappramp leder upp till entrén och toaletterna är delvis 
handikappanpassade.

Historia
Bygdegården stod klar att invigas 1937 tack vare många frivilliga bidrag i 
form av material och arbetskraft. Sedan dess har flera omfattande 
renoveringar gjorts. Fasaden renoverades 2004 och 2006 ersattes 
oljepannan med bergvärme. 2013 installerades en ljudanläggning, nya 
stolar och bord. Föreningens styrelse ansvarar för driften samt löpande 
underhåll och förbättringar.

Bygdegårdsföreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.



Bli medlem och hjälp oss bevara bygdegården
Bygdegården kan hyras tack vare ideellt arbete från styrelsen och 
finansieras förutom lokalhyran av medlemsavgifter och visst bidrag från 
kommunen.

Genom att bli medlem i Vassunda bygdegårdsförening hjälper du till att 
bevara vår fina bygdegård. Medlemsavgiften är endast 150 kr per familj 
och år, (200:- fr.o.m. 2015 enligt beslut vid årsmötet 2014). Vi hoppas att 
du som bor i Vassunda vill vara med och bidra till att bygdegården lever 
vidare, men alla är naturligtvis välkomna som medlemmar och får då 
rabatt på lokalhyran.

Vägbeskrivning
Bygdegården ligger 2 mil söder om Uppsala, längs med vägen mellan 
Vassunda och Sigtuna.

Från Knivsta åker du mot Vassunda, åker rakt fram i korsningen i 
Vassunda och svänger strax därefter vänster mot Sigtuna. Bygdegården 
ligger på höger sida efter 1,5 km.

Från Uppsala åker du gamla E4:an, (väg 255), söder ut mot 
Märsta/Sigtuna. Sväng höger mot Sigtuna i Vassunda så finner du 
bygdegården på höger sida efter c:a 2 km.



Pris för att hyra bygdegården
Du kan hyra hela bygdegården eller bara den Lilla salen. Som medlem 
hyr du till ett lägre pris.

Medlem Ej medlem

Hela bygdegården 1100 kr 1300 kr

Endast Lilla salen ō kök 500 kr 650 kr

Barn/ungdom mån-fre 300 kr -

Alla priser gäller från 1 april 2014 och avser hyra under ett helt dygn.

Du kan också boka in evenemang som återkommer varje vecka. 
Föreningar som får kommunalt aktivitetsstöd betalat taxa enligt 
kommunen, kontakta oss för prisuppgift. Medlemmar är välkomna att 
använda bygdegården för fast eller återkommande verksamhet, kontakta 
gärna styrelsen för mer information.

Medlemsavgift
När du blir medlem i Vassunda Bygdegårdsförening, blir hela din familj 
automatiskt medlemmar. Avgiften är 150 kr per år och betalas till pg-
konto 32 76 79-7. (200:- fr.o.m. 2015 enligt beslut vid årsmötet 2014.) 
Skriv namn på alla familjemedlemmar, samt din adress.

Vassunda bygdegårdsförening
Bygdegården förvaltas och underhålls av en ideell förening vars styrelse 
väljs varje år. Kontakta någon av oss om du är intresserad av att aktivt 
vara med och hjälpa till. Information om vilka som är med i styrelsen 
finns på vår hemsida.

Kontakta oss
Bokning: Catharina Bouveng

0703 333 454
Hemsida: www.vassundabygdegard.se
E-post: bokning@vassundabygdegard.se
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