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Byalagets verksamhet 2012-2013
Under flera år har byalaget haft ett årligt tema energi och ekonomi.  
Årets tema är ”matkvalité”, vilket vi hoppas ska locka och engagera 
många. Utöver matkvalite temat erbjuder byalaget även detta år många 
andra aktiviteter. Det är bara att ta för sig av det man tycker låter intres-
sant. En nyhet för i år är att byabladet omfattar ett helt år, både hösten 
2012 och våren 2013 finns med på detta blad. 
Torsdagsluncherna fortsätter både under hösten och våren. Sista tors-
dagen i september, oktober, november och i januari, februari och mars 
serveras lunch mellan klockan 12-13 i Sundals Ryrs församlingshemmet. 
Varm mat, grönsaker, kaffe och kaka för 60 kr. Alla hjärtligt välkomna!
Lerduveskyttet håller på. Alla jämna onsdagar mellan 1 maj och till mit-
ten på september finns det möjlighet att vara med att träna på skjutba-
nan i Västra Blekan, klockan 18.00.
Viktminskningsgruppen strävar på. Vill du vara med är det bara att 
anmäla sig (eller grannen….) till Lena Hansson tele: 35116.
Mulle. Tillsammans med Friluftsfrämjandet har vi Knytte (3-4 år), Mulle 
(5-6 år), Strövare (7-9) och Lufsare (10-14). Hör av dig till Susanne Bro-
berg om du känner någon liten person som vill lära sig mer om naturen 
eller om någon stor person skulle vilja vara med som ledare i skogen. 
Telefonnr 0521-35030, mobil 070-3915704.

Glöm inte att gå in på hemisdan för ytterligare information.
Glöm inte att gilla oss på facebook.

Utgiven av Sundals Ryrs byalag hösten 2012
Foto och layout: Sundals Ryrs Bildtjänst, Tryck: DS-Print, Vänersborg
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Gudstjänst. Den 19/8 kl. 15:00 är det friluftsgudstjänst vid skid-
stugan på Granan. LRF bjuder på korv.

Program hösten 2012
Augusti

Svampdag. Äntligen kan vi nu genomföra en aktivitet som efter-
frågats under flera år. Söndagen den 9/9 kl 10:00 kommer Anders 
o Karin Bohlin, svampexperter från Trollhättan, att sortbestämma 
just dina svampar. Gå ut i skogen och plocka det du aldrig vågat 
prova och kom till skidstugan vid Granan så får du hjälp att reda 
ut vad det kan vara. Ta med fika.
Älgskytteträning på skjutbanan i Skållerud. 12/9 Samling vid 
parkeringen i Västra Blekan kl. 16:00. Kostnad 100 kr anmäl till 
Robert Lindström senast 5/9 tele: 30647
Vandring Naturligtvis har vi inte glömt de populära 
vandringarna. Söndagen den 16/9 kl. 15:00 guidar Bosse 
Elofsson oss  i Östra blekan. Samling vid nya parkeringen i Västra 
blekan. Ta med kaffekorg. Vid ev. frågor kontakta Susanne 
Broberg 070-3915704.
Kurs i hjärtlungräddning (HLR) Vad gör du om någon i din när-
het får hjärt-lung stopp?  Grupp 1 från Brålanda deltidsbrandkår 
kommer och visar grundläggande hjärt-lungräddning på dockor. 
Defibrillatorn kommer att demonstreras. Tid och plats: Försam-
lingshemmet tisdag 18/9 kl 18:30. Vi bjuder på juice och frukt. 
Lunch den 27/9 i församlingshemmet mellan 12-13.

September

After jakt. Onsdag den 10/10 Kl. 19:00 träffas alla jaktintresse-
rade och äter tillsammans i skidstugan på Granan. Vi ordnar mat 
till självkostnadspris. Dryck till maten tar var och en med till sig 
själv. Vid frågor kontakta Roger Johansson 35051.
Lunch den 25/10 i församlingshemmet mellan 12-13.

Oktober

Lerduveskytte 1 maj kl: 11:00 är det i vanlig ordning Sundalsr-
yrs mästerskap i skytte. Kom och ge förra årets vinnare, Sven Nils-
son, en match. Skjutningen fortsätter sedan alla jämna onsdagar 
kl 18:00.
Vandring 12/5. Denna gång samlas vi kl 15:00 vid badplatsen i 
Bollungen och går till Bustugegrottorna. Ta med fika. 
Vid frågor kontakta Susanne Broberg 070-3915704.

Maj

Juni

Städning av badplatsen i Bollungen den 6/6. Kl 18:00 samlas vi 
och gör badplatsen fin inför säsongen. Byalaget bjuder på korv.
Håll ögonen öppna, det kan komma extrainsatta programpunk-
ter. Dessa meddelas i så fall på hemsidan. 
Vi tar gärna emot idéer och tips på aktiviteter som ni vill att bya-
laget ska ordna. Hjälp vid någon av torsdagsluncherna eller att 
ordna fika vid någon aktivitet mottages också tacksamt. 
Kom också gärna med förslag på vad vi ska skriva om på hem-
sidan. 

Till sist, glöm inte att aktiva människor är detsamma 
som en aktiv bygd. Det är alla vi som bor här som 
bestämmer hur vi vill att Sundals Ryr ska vara. 
Byalaget är inte bara vi i styrelsen, det är först och 
främst alla fantastiska medlemmar och invånare i vår 
bygd!
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Matprat. Märkning av livsmedel-Det är många siffror och bok-
stäver på förpackningarna på till maten som vi köper. 
Vad betyder de? 
Vi får hjälp med att reda ut detta den 7/11 kl. 19.00 i försam-
lingshemmet då Tina Lundström som är konsumentvägledare i 
Vänersborg för att tala om olika typer av märkning av Livsmedel, 
så som datum-, ursprungs- och miljömärkning. 
Annelie Fredriksson som arbetar som energi-och klimatrådgivare 
i Vänersborgs kommun kommer för att svara på frågor kring en-
ergi och konsumenträtt. Vi bjuder på fika.
Lunch den 19/11 i serveras årets sista torsdagslunch 
mellan kl: 12-13 i församlingshemmet.
Glöggkväll som traditionen bjuder har vi den årliga glöggträffen 
dagen innan Brålanda julmarknad dvs 30/11. 
Liksom förra året är vi även i år hos fam Thorsson i 
Gunnersbyn. Mat och dryck tar var och en med till sig. 
Grillen tänds kl 18:30. Vid frågor kontakta Nettan 0733-143074.

November

Lunch. 24/1 mellan kl: 12-13 i församlingshemmet.
Matkvalité. Rådgivare från hushållningssällskapet pratar om kva-
lité, svinn och hur man ska tänka för att hitta rätt i den 
snåriga djungel som det kan innebära att vara konsument. 
Tid och plats ännu ej klart.

Program våren  2013

Januari

Självhushållning. Onsdagen den 27 februari kl. 18:00 i försam-
lingshemment kommer Ann-Charlott Hajdu-Rafis från Länsstyrel-
sen och berättar om jordkällaren som förvaringsbyggnad och dess 
skötsel och användning. Hon kommer också berätta om stödet 
som finns för att Restaurera överloppsbyggnader.
Ann-Charlotts tar också med sig sin arbetskollega Anders Ryberg 
är hortonom och kan allt omförvaring och kvalitet i frukt och 
grönsaker vad gäller den praktska förvaringen. Båda arbetar 
som rådgivare inom området ett rikt odlingslandskap, matlandet, 
landsbygdsturism och natur och kulturvärden i landskapet.
Roger Johansson visar bilder från sin tid före sprängare (grön-
saksodlare).
Lunch. 28/2 mellan kl:12-13 i församlingshemmet.

Februari

Först en liten påminnelse! 
Nytt år betyder att det är dags att betala in medlemsavgiften 
till byalaget. 100 kr för familj eller 50 kr/medlem. 
Bankgiro 5665-7125.

December

Tomteparaden i Brålanda. 1/12 kl 15:00 Alla tomtar från byg-
den, stora som små, kan komma och åka i eller gå med byalagets vagn.

Adventskryss. Varje dag Från 1 december till julafton har vi 
även i år en tävling på hemsidan. Denna gång är det en tipspro-
menad, men den enda promenaden du behöver göra är att gå 
till datorn och kolla in dagens 1X2-fråga på byalagets hemsida, 
www.sundalsryr.se och fylla i ditt svar på tipskupongen. 
Lämna kupongen till Susanne Broberg eller maila hela raden till 
ennasus78@hotmail.com innan sista december. 
Prisutdelning sker på årsmötet i mars. 
I början på januari publicerar vi de rätta svaren på hemsidan.

Mars
Årsmöte. Onsdagen den 20/3 kl 19:00 i församlingshem-
met. Det serveras kaffe och smörgås. 
Lunch på skärtorsdagen mellan 12-13 serveras vårens sista lunch 
i församlingshemmet.


