BENESTAGÅRDEN

Gamla skolan i Benestad, som tjänade som byskola från 1918-19, och upphörde undervisningen 1967, har
sedan dess fungerat som samlings- och festlokal för bybors midsommar-, höst-, student-, födelsedags-,
jubileums- och begravnings- samlingar och bidragit till den goda sammanhållningen som Benestads bor är
också lite stolt över. Flygeln till höger har under åren använts bla. som snickarverkstad, vävstuga… och hyrs för
tillfället för öl tillverkning av Benestad Bryggeri (Jonas Johansson).
Under många år var det Alvesta kommun som ägde fastigheten och skötte underhållet på byggnaden, medan
föreningen “Benestagården” (eller “Stiftelsen Benestagården” som det hette i början) skötte driften, såg till att
invånarna kunde hyra den till sina ändamål, och ordnade aktiviteter såsom byfester, föreläsningar och annat
som var aktuellt.
Efter kommunen sett över sitt innehav av samlingslokaler och bygdegårdar så beslutades att avsluta ägarskapet
och föreningen erbjöds att köpa fastigheten mot en symbolisk summa.
Och då har föreningen “Benestagården” blivit ägare till en fastighet!
Detta ansvaret ställer en del andra krav i vårt arbete än det har varit förr. Vi vill underhålla och utveckla
Benestagården, så att den kommer byborna tillgodo. Och visst krävs det en del ideella insatser, men också ett
finansiellt tillskott, då ingenting är gratis.
Var och en som är bosatt i Benestad har rätten till att bli medlem i denna förening. Givetvis även övriga som
stödmedlem, dock utan rösträtt på årsmöte. Medlemskapet visar inte bara att man bryr sig om sina närmare
grannar, man får via utskicken och möten också en bra inblick om det som händer. Som förmån får
medlemmarna hyra den stora och lilla lokalen till sina möten till rabatterat pris lika erlagt medlemsavgift.
Vi vill göra det enkelt att bli medlem i denna förening. Genom att swisha årsavgiften (vilket är 100 kr per person
eller 200 kr per fastighet, samtliga personer skrivna på adressen) till 1231686641, så tas man upp i
medlemsregistret. Glöm ej att även ange e-postadress då får ni även information var som händer och är på
gång i Benestad.

Alternativt använd QR-koder för Person

Fastighet

Och är man medlem, så är man visst också välkommen med ideer och initiativ till aktiviteter!
Vi som är föreningens styrelse idag är: Magnus Lydig (ordförande), Niclas Georgsson (sekreterare), Bo-Lennart
Andersson (kassör), Jan-Olof Fechter, Monica Ericsson, Lina Johansson och Jonathan Grimmtjärn (ledamöter),
Johan Arvidsson (suppleant).

