
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BYABLADET nummer 1 den 31 mars 2015 
Våren har äntligen kommit och byalaget fortsätter med månadscaféer, pubaftnar, sista april bål, vårstädning och 

annat. Se så vackert blommorna har slått ut i byaskolans rabatt. Se bild. 

Köksrenovering 

Under november och december 2014 genomfördes en grundläggande reparation och uppfräschning av kök, matrum 

och hall. En dold vattenläcka i golvet hade under månader och år förstört golv och bjälklag i köket. Köket fick rivas ut. 

Golvet med bjälklag brytas upp. Nytt bjälklag, isolering, undergolv och golv fick läggas in. Ett helt nytt kök har 

monterats och tak, väggar och dörrar har målats. En del täcktes av försäkringen. Men en del får vi bekosta själva. 

Genom att flera i styrelsen har lagt ner mycket ideellt arbete har ändå kostnaderna kunnat begränsas rejält. Nu har 

vi ett fint och väl fungerande kök. Välkomna att besöka oss och inspektera. Se bild. 

Vårstädning 

I glada vänners lag utför vi städning, rengöring och trädgårdsarbete under 2 kvällar i april. 

Välkomna att hjälpa till den 13/4. 

Pubafton  

I oktober 2014 var vi ett 40-tal som träffades för den årliga oktoberfesten. 

Takomläggning 

Nytt tak kommer att läggas på uthuset under 2015. 

Fiberkabel 

Byalaget kommer också att anslutas med fiberkabel under 2015. 

Månadscafé 

Månadscaféet är lika populärt som alltid. Varje träff drar 45 – 50 deltagare under ledning av Bengt Hedin och Åke 

Svensson. Se bilder. 

Uthyrning 

Glöm inte bort att vi har en fantastisk lokal och nu med nytt kök, som går att hyra för en rimlig kostnad. Medlemmar 

har en bra rabatt. Kontakta Göran Kronberg 0431-434115. 

Årsmöte 

Årsmötet samlade 10 deltagare. Till ordförande omvaldes Rolf Malmqvist. Revisorerna konstaterade att vi har en 

mycket välskött förening med god ekonomi. 

Aktiviteter 

Vårstädning 13 april kl. 18.00 (första kvällen). Pubafton lördagen den 18 april kl. 1900. Anmälan till Rolf 0431455502. 

Valborgsmässobål med musik och tal. Hjärtligt välkomna till alla aktiviteterna. 

Med önskan om en Glad Påsk från byalagets styrelse. 



 

 
Bilderna uppifrån vänster till höger: spelemän med kakfrossa, nya köket dolt av män (fotograf Eva 

Eriksson), spelemän igen och sångerska (Anne Ferm), festlagsgänget och påsk i byalaget. 


