AKTIVITETER VÅREN 2022

I HAMRA BYALAG
AKTIVITET

Årsmöte

DATUM

KALENDERÖVERSIKT

18/3

I år kör vi årsmötet och avslutar kvällen med
en trivselkväll i light-format. Representant från
VA-i -tiden kommer, se info nedan Byalaget
bjuder på smörgåstårta, läsk och kaffe,
starkare drycker medtages.
18:00

Loppishelg

1/4 - 3/4

Boka ett bord och sälj överblivna saker. 100 kr
för ett bord, anmälan till Katarina.

Städning vid skolan, inne och ute

6/4 och 7/4

Vi vårstädar skolan och trädgården inför en
härlig sommarsäsong. Kom som du kan.

Kl. 15-19

Påsklovsdisko
Disco för stora och små i Aktivitetshuset.
Inträde 20 kr.

Äggrullning i hembygdsparken
Medtag egen fikakorg och hårdkokta ägg.

14/4
18:00 - 20:00
16/4
11:00

Fix i hembygdsparken (och brasa!)

30/4
Vi behöver tömma och förbereda upprustning
10:00
av stugan i Hembygdsparken, då skicket börjar (tid för brasa
bli dåligt invändigt. Samling kl 10. Vi bjuder på
bestäms
lunch.
senare)
Dagen avslutas med Valborgsbrasa och
umgänge på åkern nedanför Landins.

Metartävling vid Fridsnäs
Medtag egen fikakort, möjlighet till grillning
finns!

Nationaldagsfirande
Vi träffas vid hembygdsparken för
flagghissning, nationalsång och fika enligt
tradition.

20/5
18:00
6/6
11:00

Bussresa till Göta kanal
Den 14:e maj har vi möjlighet att boka en buss för resa till
Göta kanal. För att kunna genomföra detta behöver vi vara ca
50 anmälda, kostnad 975 kr/pers som betalas till byalaget.
400 kr betalas vid anmälningstillfället. Sista anmälningsdatum
14:e april. Passa på att följa med på en härlig upplevelse!

Årsmötet
På årsmötet kommer en representant från VA-i-tiden , en
förening som arbetar med enskilda avlopp för att informera
om hur man jobbar i kontakt med kominen när det gäller
detta.

= Aktivitet
= Bastukväll herrar
= Bastukväll damer

Månadsvärdar kommande månader:
Januari:
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
Augusti:
September:
Oktober:
November:
December:

Carin Hansson
Ingvar Pettersson
Peter Berg
Katarina Landin
Gunilla Fransson
Emilia Dolck
Carina Dolck
Vakant
Ulf Lewin
Ulf Petersson
Johan Truvé
Jakob Svensson

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

Medlemsavgift!
Nu är det dags att betala in 2022 års
medlemsavgift.
300 kr för familj
150 kr för enskild person.
Betalas in till Hamra Byalag
bankgirokonto:
5787-2657
Märk betalningen med namn!

