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Informationsblad
BOLLNÄS                 BANDY

Sedan 1895

Nytt för i år - BandylotterietNytt för i år - Bandylotteriet

Nästa hemmamatch: 
Elitserien Herrar
Bollnäs - AIK
25/11 • kl 19.00

Bollnäs 
nya damlag

För er som ej kan närvara vid matcherna, finns 
nu möjligheten att betala ett fiktivt inträde.
Skicka ett valfritt belopp via swish 123 013 85 11 
eller Plusgiro: 48 43 63-7. 
Alla intäkter går oavkortat till föreningen.

”Tillsammans hemifrån”

  Swish. Betala enklare.
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Hemsida: www.alltforalla.se  Städning: ring rolf 073-99 00 997
Fönsterputs/småfix: ring Janne 070-445 09 64

www.bollnasvandrarhem.se - Bokning: 070-77 77 868 - Frelugavägen i Bollnäs

bäddar
Kök och samlingsrum

tvättmöjligheter
Bra parkeringsplatser

öppet året runt

Vi är inte nöjda med nöjda kunder, 
vi vill att de ska vara förtjusta!
Vi är inte nöjda med nöjda kunder, 
vi vill att de ska vara förtjusta!Vi har även 

snöskottning

tJÄNSter 

• Hemstädning

• Storstädning

• Flystädning

• Veckostädning

• Fönsterputs

• Hemtjänst

• Kontorsstäd 

• (dea offereras)

trÄDgÅrDS-

SKötSeL

• gräs- och 

• Häckklippning

• rensning rabatter

• Krattning vår 

• och höst
• Bortforsling 

• av skräp m.m

MÅLNINg/
SNICKerI

• Fönster, målning, 

• kittning och byte 

• av rutor
• Staket & Fasader

• Småfix
• m.m.

• tömning av post 

• och reklam

• Vattna, inne & ute

• Barnpassning

• Katt och Hundvakt

• Semesterservice 

• (tex. tar in post, 

• vattnar blommor, 

• klipper gräset m.m

• dea offereras)

VI StÄDar DItt KONtOr - Lager - VerKStaD MeD Mera...
allt för alla städar era lokaler, tvättar era bilar, ordnar era lager,

sätter upp gardiner, hyllor och mycket mer...

Företagare!

Vi utför även snickeri och målning med ROT-avdrag

Har Ni anställda eller kollegor
som behöver billigt boende
för en längre tid? 
Vi erbjuder privatpersoner och långtidsboende,  
en möjlighet att hitta logi till ett förmånligt pris. 

Allt för Alla och VH A4 sept 2011:Layout 1  2011-09-20  12:35  Sida 1

79 

Ni vet väl om att vi sedan 10 år tillbaka, driver Allt för alla, ett 
bolag som ägnar sig framförallt åt hushållsnära tjänster. 

Inget är omöjligt för oss, det hörs ju på namnet….

Vi tar oss an de flesta uppgifter inom RUT och ROT och vårt 
överskott går oavkortat till Bollnäs Bandy, så slå oss gärna en 

signal när du behöver hjälp, så löser vi det! Våra medarbetare 
tar gärna hand om era hushållsbehov.

Kontakt: Sandra 073-99 00 997 
E-post:  info@alltforalla.se För privatpersoner & företag

Exempel på tjänster:

Städning 

Fönsterputs 

Snöskottning

Målning

Småsnickeri

m.m.

Marknadsgruppen
Den 14 maj bildades Marknadsgruppen inom Bollnäs Ban-
dy med uppgift att vårda och utveckla våra samarbetsavtal 
inför det påbörjade verksamhetsåret. Gruppen består av ca 
7 ideellt arbetande personer. Arbetet har trots pandemin 
gått förvånansvärt bra och vi tror att vårt varumärke står 
sig trots alla rubriker under året. De flesta partners har valt 
att fortsätta samarbetet med oss. Ett fåtal har drabbats hårt 
av Covid 19 och har pausat vårt samarbete.

Vi är mycket tacksamma att så många lokala företag väl-
jer att stödja oss, ett stort tack till er!

Vår slimmade organisation med en person på vårt kansli pga 
vårt tuffa ekonomiska läge har medfört att vi tvingats avstå 
utskicket av det populära Bandymagasinet. Istället har vi valt 
att utöka vår marknadsföring via våra sociala medier där 
Bollnäs Bandy har ca 9 000 följare. Vi kommer hela tiden att 
utveckla våra digitala produkter efter våra förutsättningar.

Den ekonomiska ryggsäck vi fått med oss medför att Mark-
nadsgruppens arbete och resultat står och faller med klub-
bens framtida möjligheter att driva vår verksamhet avseende 
ungdomssatsningar, damlag och ett Elitlag i högsta serien.

Mot den bakgrunden är vi oerhört tacksamma för alla 
bidrag stora som små vi kan få till klubben. Ni som inte 
är helt bekväma med moderna betalningsmedel får gärna 
skänka en slant via bifogat inbetalningskort och sist men 
inte minst bli gärna medlem i vår stolta förening.

Jan Isaksson, Marknadsgruppen

Ordföranden har ordet
Man vet knappt vad man ska säga om denna säsong och 
om detta år. Som alla vet har föreningen det oerhört tufft 
ekonomiskt och dessutom toppas detta med ett år präglat 
av en pandemi. I skrivande stund är de flesta serier upp-
skjutna och vi vet inte hur det kommer att sluta för Elitse-
rierna. Det vi vet, är att oavsett, så kommer vi att arbeta 
fokuserat på att få föreningen på fötter igen så att den ska 
kunna fylla minst 125 år till.

Vi är en ny styrelse men vår kompetens, engagemang och 
arbetsglädje är stor! Vi kommer givetvis att prioritera och 
fokusera på ekonomin, men ytterligare en fråga som vi 
aktivt kommer att driva gäller arbetsmiljö. Våra värde-
ringar Gemenskap, Glädje och Respekt ska styra allt vi 
gör och vi kommer att göra allt för att dessa ska prägla 
vårt varumärke.

TILLSAMMANS är vår ledstjärna och målet, förutom att 
skapa en ekonomi i balans och få vår elitlicens, är också 
att skapa en plats där alla känner sig välkomna, respek-
terade och uppskattade. Att satsa på barn och ungdoms-
verksamhet är en självklarhet, och vi har valt att tillsätta 
en arbetsgrupp som bara ska fokusera på detta upplägg.

Vi vill tacka ALLA som stöttar oss ekonomiskt i någon 
form och ALLA som ställer upp med sin tid, kompetens 
och engagemang. Utan er skulle det aldrig gå. Ni är ovär-
derliga för oss!

Sofia Nordell
Ordförande Bollnäs Bandy

Styrelsen 20/21



Sedan 1895

Tillsammans för 
Bollnäs Bandy

Jag vill börja med att tacka alla er som är med och 
stöttar Bollnäs Bandy på något sätt, ni är guld värda.

Föreningen kämpar heroiskt med ekonomin och med en 
säsong som denna då vi har kraftiga restriktioner för pu-
bliken är det viktigare än någonsin att vi supportrar och 
samarbetspartners fortsätter att stötta på alla sätt vi kan. 
Läget är väldigt tufft men vi som är verksamma inom för-
eningen idag har bestämt oss för att kämpa hela vägen för 
att få ekonomin i ordning och för en välmående förening 
som kan växa och utvecklas på alla plan.

Jag kommer att fortsätta driva på med full kraft i Face-
book gruppen ”Tillsammans för Bollnäs Bandy” med  
aktiviteter som lotterier, budgivningar m.m.

Det finns en enorm drivkraft i och runt Bollnäs Bandy och 
jag hoppas att ni fortsätter att haka på i aktiviteterna, för 
vi gör verkligen skillnad på riktigt.

På marknadssidan tar föreningen hela tiden viktiga steg 
vad gäller den digitala marknadsföringen, så ni kan 
förvänta er att det fortsätter dyka upp intervjuer på 
hemsidan och sociala medier med våra spelare och ledare 
samt bilder och filmer tillsammans med våra fantastiska 
samarbetspartners.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är helt övertygad om att 
vi kommer att fixa detta, om vi gör det TILLSAMMANS. 
Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Andreas Sonefors
Grundare till Facebookgruppen 
Tillsammans för Bollnäs Bandy

0650-590 990 • halsingland@sdr.se

Elit - Herr & Dam
Säsongen 20/21 innebär en del förändringar i Bollnäs 
elitverksamhet. 

Hur förra säsongen avslutades minns nog de flesta, alla 
kontrakt sades upp och vi stod utan ett herrlag. Ett om-
fattade arbete med att hitta lösningar med varje spelare 
inleddes och pågick i flera månader. Många spelare och 
personer runt laget knöt näven i fickan och visade sitt fan-
tastiska bollnäshjärta.

Glädje och energi spred sig bland supportrar, sponsorer 
och aktiva inom föreningen när vi kunde presentera ny-
skrivna kontrakt med spelare och ledare.

Herrlaget består i år till stor del av bollnäsfostrade spelare 
och tränare/ledare, vilket vi är otroligt stolta över. I för-
eningens långsiktiga plan är detta en nyckel, vi ska kunna 
fostra barn och ungdomar till att bli nästa generations 
elitspelare.

Nästa förändring är att denna säsong ska Bollnäs damlag 
prova vingarna i Allsvenskan. Det ligger en stor stolthet i 
att Bollnäs bandy numer även representeras av ett dam-
lag. Vi ska vara en förening som finns för alla, och då 
måste det givetvis finnas möjlighet för flickor och damer 
att spela!

Vi gör en nystart och vi gör det Tillsammans!
Jocke Olsson, Elitgruppen

Har du några frågor?
Kontakta kansliet: kansli@giffarna.se eller 0278-108 83.

Öppettider: Mån-ons 9-15, alla matchdagar 9-17.
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       Till PlusGirokonto     

       Betalningsmottagare (endast namn)     

       Avsändare (namn och postadress)     

       Svenska kronor     

       INBETALNING/GIRERING A            Kod 1     

       öre     

       Från PlusGiro/personkonto (vid girering)     

       Meddelande till betalningsmottagaren     

Stötta oss!
Som medlem i Bollnäs Bandy medverkar du till:

• Att vi kan bedriva en bred ungdomsverksamhet så att 
fler tjejer och killar får chans att spela bandy. 

• Att föreningen växer och mår bra. 
• Att vi kan få fostra fler bandyspelare.

Att teckna medlemskap är enklast via hemsidan, besök 
www.bollnasbandy.se

• Vuxen 300 kr
• Upp till 18 år  100 kr
• Familj 600 kr
• 10-årsmedlemskap  2000 kr 

På www.bollnasbandy.se kan ni alltid följa de senaste ny-
heterna, teckna medlemskap, delta i andelslotteriet, köpa 
souvenirer m.m. 

Nytt för i år - Bandylotteriet
Varje månad är det dragning av Bandylotteriet 
50% går till en ensam vinnare 
och 50% till föreningen. 

Lotterna kostar 50 kr/st. 
Betalas via Swish:
123 411 65 21

Barn och ungdom
Bollnäs Bandys barn- och ungdomsverksamhet är grun-
den för hela föreningen. I dag består ungdomsverksam-
heten av åtta lag som representeras av både flickor och 
pojkar, från skridskokul upp till F17 och P19. Vi strävar 
efter att ha en trygg och välkomnande miljö, tillsammans 
med våra fantastiska ungdomsledare.

Välkomna till skridskokul för barn i åldrarna 5-9 år! Här 
har barnen roligt tillsammans med kompisar och ledare 
och lär sig åka skridskor.

Anmälan sker på: https://www.skridskokul.se/bollnas/

  Swish. Betala enklare.


