AKTIVITETER HÖSTEN 2020

I HAMRA BYALAG
AKTIVITET

Bakdag för Vi unga
Vi unga samlas i skolan och bakar fika som
kommer säljas på loppisen veckan efter.

Run of Hope
Förra året blev det en succé, i år får vi chansen
att samla in ännu mer pengar till barn med
cancer. Ta dig runt Kroarundan på det sätt du
vill. Dina ben räddar liv! Anmälan och betalning
sker via Barncancerfondens hemsida. Start och
mål vid skolan. Kostnad: från 100 kr.

Loppis
Äntligen är det dags för lite Loppis i byn! Kom
och fynda både prylar och lokalproducerade
varor. Fika kommer finns till försäljning.

Drop-in städ skola
Vi städar och förbereder skolan och dess
trädgård för vintern med en höststädning. Enkel
fika kommer finnas för självservering till alla
duktiga arbetare. Kom som det passar.

Spöksmyg med halloweendisco
I år är det tillbaka, vår läskiga spöksmyg.
Medtag ficklampa! I år avslutar vi smyget med
disco för de yngre, samtidigt som grillen tänds
för de som vill grilla en korv (medtag korv själv).
Kostnad för disco; 20 kr (popcorn och läsk
ingår).

DATUM
12/9
10:00-13:00
13/9

LOPPIS

10:00
18-20/9
Öppettider:
fre: 14-18
lör-sön:
10-16
14-15/10

15:00-19:00
23/10

18:30-21:00

Kransbindning

20/11

Välkomna till skolan där vi binder kransar inför
julen. Medtag eget material. Dropin från
klockan 18, kom när och så länge du vill. Vi
köper pizza som kvällsmat.

18:00

Tomten i Hembygdsparken

20/12

Som vanligt kommer såklart tomten och tar
emot alla barns önskelistor i stugan i
Hembygdsparken! Medtag ficklampa och var
med på vår reflexjakt samtidigt. Varmt
välkomna!

KALENDERÖVERSIKT

16:00-18:00

BASTUN OCH BASTUKVÄLLAR
Bastukvällarna fortsätter under våren, och vi fortsätter med att
damer bastar jämna veckor och herrar udda veckor. Tid: 19:00 21:00. Kostnad: 30 kr/person under våra anordnade
bastukvällar och 50 kr/person när man lånar bastun övriga
kvällar.

= Tomten i Hembygdsparken
= Aktivitet (se listan)

Månadsvärdar kommande månader:
September:
Oktober:
November:
December:
Januari:
Februari:
Mars:
April:

Hanna Karlsson
PerJohan Brodén
Hans Lewin
Katarina Landin
Jennie Nilsson
Gunilla Fransson
Peter Berg
Ingvar Petersson

Hej alla Hamrabor och medlemmar i Byalaget!
Det blev inget sommarbrev i år så här kommer en liten hälsning från styrelsen om vad som
hänt under vår och sommar. Det varit en underlig tid sedan corona blev en ny bekantskap
för oss alla, inte minst för vår förening och den verksamhet som vi hade planerat. Mycket
blev inställt och annat fick ta en annan form än vad som var tänkt.
Vi har genomfört vårt sommarcafé med fyra feriearbetare trots att vi ställde oss
tveksamma till detta men samarbetspartnern kommunen ville gärna att vi stod fast vid
åtagandet. Det blev då i lite annan form än tidigare, ingen stor loppis men med servering
och underhållsarbete som målning och trädgårdsarbete. Ett fågelholksprojekt kom till där
ungdomarna har skruvat ihop ca 60 fågelholkar. Kopplingen till Draven som fågellokal och
bristen på boplatser var naturlig samtidigt som vi uppmärksammade besökarna på de
naturvärden som finns om knuten! Tack ni som hjälpte till under tre hektiska veckor!
Styrelsen har ägnat sig åt uppgifter som varit planerade sedan tidigare. Bland annat har vi
nu fiber indraget i skolan som ger oss en säker och bra uppkoppling för våra behov och
våra hyresgästers. Även aktivitetshuset har wifi. Två nya spisar är installerade då de andra
tjänstgjort sedan skolan invigdes. De fönster som är dåliga ska bytas under hösten, de är
inköpta och väntar på att sättas i. Det har målats brädor som ska bli nya vindskivor framåt.
Byggkommittén kommer att ta hand om detta och vi kommer att behöva hjälpas åt med
det arbetet.
Vad gäller det kommunala avloppet så är nu utredningen klar och håller på att granskas av
VA på kommunen, några kommer att kallas till ett möte på kommunen inom en snar
framtid och information kommer så fort vi vet något mer.
I programbladet här ser ni lite vad som är planerat, allt kommer att utföras coronasäkert
för allas trygghet och är det någon som har frågor är det bara att höra av sig till någon i
styrelsen.
Resultatet av fågelholksprojektet, de 60 holkarna finns utanför aktivitetehuset. Varje
hushåll i byn är välkommen att hämta 2 holkar var (så långt det räcker) och sätta upp på
lämpligt ställe. Ni som redan köpt holkar får hämta två till😊. På detta vis har vi skapat
en massa nya ettor åt våra bevingade vänner!
Styrelsen önskar er alla en fin höst och att vi ses på våra arrangemang och gemensamma
arbetstillfällen i skolan. En fantastisk möjlighet att ha en gemensam samlingsplats men…
som kräver gemensamma insatser. Vi behöver bli fler som hjälps åt med underhåll med
mera. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Varma hälsningar från
Styrelsen genom Katarina, ordförande.

