
AKTIVITET DATUM KALENDERÖVERSIKT

Loppis 24-25/9

Fre kl 15-19 

Lör kl 10-15

Oktobertrivselkväll 2/10

18:00

Drop-in städ skolan 13-14/10

Kl 15-19

Spöksmyg 22/10

18:30

26/11

Från 18:00

5/12

14:00

19/12

16:00-17:00

BASTUN OCH BASTUKVÄLLAR
                 = Tomten i Hembygdsparken

 = Aktivitet (se listan)                                                                                                               

            = Aktivitet (se info sidan 2)

Nej, vi ska såklart inte binda pizza på kransar, 

däremot binder vi fina julkransar och avslutar 

med att äta lite pizza som Byalaget bjuder på. 

Dropin från kl 18, medtag eget binderi-material.

Ostkakebak

Bastukvällarna fortsätter under hösten, 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.

För de som är intresserade av att lära sig baka 

ostkaka så finns nu en utmärkt möjlighet. Då 

aktiviteten kräver lite utrymme i köket är 

maxantal 5 pers. Är intresset stort kör vi även 

en gång i vår. Anmälan till Katarina Landin.

Tomten i Hembygdsparken

AKTIVITETER HÖSTEN 2021

I HAMRA BYALAG

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!

Förra året blev det en riktig dundersuccé så 

självklart kör vi ett spöksmyg även i år! Tag med 

ficklampa och nerver av stål!

Succén bordsloppis är tillbaka i år. Boka ditt 

eget bord och sälj vad du känner för att sälja. 

100 kr för ewtt bord, baka gärna något att sälja 

i kaféet. Anmälan till Katarina Landin.

En lightversion av Oktoberfest där vi under 

enkla former ses för att äta lite och umgås (på 

lagom avstånd). Maxantal beroende på 

rådande restriktioner, så skynda att anmäla! 

Anmälan sker till Gunilla W, 070- 658 40 28

Vi städar och förbereder skolan och dess 

trädgård för vintern med en höststädning. 

Flitiga arbetare  bjuds på enklare kvällsmat. 

Kom som det passar.

Kransbindning med pizza



Månadsvärdar kommande månader: Run of hope 26/9

September: Ulf Lewin

Oktober: Ulf Petersson

November: Johan Truvé

December: Jakob Svensson

Januari: Carin Hansson

Februari: Ingvar Pettersson Cadillac band 4/12
Mars: Peter Berg

April: Katarina Landin

Maj: Gunilla Fransson

Juni: Emilia Dolck

Juli: Carina Dolck

Var med och spring, lunka eller gå för 

barn med cancer. Dina ben räddar liv! 

Anmälan och betalning sker via 

Barncancerfondens hemsida.

Den 4:e december kommer Cadillac band 

tillbaka och bjuder på show. Biljettpris 

325 kr, boka din biljett på nummer 070-

794 04 22 eller 070-160 15 00. 

Äntligen!

Efter mer än ett år av restriktioner och distans börjar vi äntligen se ljuset i tunneln… 
fortfarande ska vi naturligtvis tänka på hur vi genomför saker och umgås på ett smittsäkert 
sätt men det är ändå en fantastisk skillnad på mot hur det varit!
Under året har vi inte kunnat hyra ut bygdegården och det mesta har varit på sparlåga 
men vi hade vår loppis i somras som lockade en hel del människor och där vi fick göra 
saker tillsammans igen. Det blev också ett gott tillskott till kassan då vi inte fått in så 
mycket inkomster under våren. 

Aktivitetsgruppen har fått ihop ett program där vi hoppas att det ska finnas något som 
passar alla, det första som händer är loppis där man kan boka bord och sälja grejer man 
tröttnat på, har man något egenproducerat så är det riktigt uppskattat. På söndagen 
samma helg är det Run of Hope där vi tar oss runt Kroarundan på valfritt sätt och bidrar till 
att stoppa cancer…. Gå in och anmäl för en god sak!

På årsmötet bestämdes att vi ska installera solceller, dessa är beställda och blir placerade 
på aktivitetshuset, en bättre lösning som både blir billigare och lättare att underhålla. 
Årsmötet ställde sig också bakom skrivelse till Trafikverket, som Anna författat, om 
järnvägs-övergången till Hamraland, denna är inskickad så får vi se hur det landar…
Nytt är att vi har en nyckel som kommer att följa månadsvärdarna, man lämnar över 
nyckel till nästa värd och det finns också ett följebrev där det finns info om vad man 
behöver tänka på under sin månad. Vi hoppas att detta ska funka bra och ni som är värdar, 
tveka inte att höra av er om ni har några funderingar.

Nu ser vi fram emot en fin höst och att få träffas igen, vi hoppas att ni vill komma på det 
som anordnas och bygga en bra sammanhållning i vår fina by! Har ni egna tips på vad som 
skulle kunna ordnas så hör av er till styrelsen eller aktivitetsgruppen.
Styrelsen tackar er som varit med och fixat på olika sätt, det är ju så att ingen kan göra allt 
men alla kan göra något! Vi har olika gåvor som behövs på olika sätt…

Med hopp om goda och trevliga möten!
Styrelsen genom Katarina 


