
Juni 
 
Badplatsstädning  
Fredag 2e  kl 18.00 träffas vi vid Bollungens badplats och hjälps åt 
att fixa i ordning inför badsäsongen. Byalaget bjuder på korv och 
bröd. Frågor Andreas Johansson tele: 35036 

 
 

 

Mulle. Vill du följa med på upptäcktsfärd i skog och mark? I 

Sundals ryr finns grupper för alla åldrar. Knytte 3-4 år, Mulle 5-6 år, 
Strövare 7-9 år och Lufsare från 10 år och TVM från ca 12 år och 
uppåt. Anmälan och frågor Susanne Broberg 0703915704 eller 
ennasus78@hotmail.com. 
 

Bokcirkeln  firar snart två år (i mars) och består idag av fem 

medlemmar som träffas en gång per månad. Vi varvar mellan att 
läsa valfri bok eller läsa samma. Då vi läser samma bok diskuterar vi 
den nästa gång vi träffas. Då boken finns filmatiserad försöker vi få 
till att gemensamt titta på filmen. Tycker du om att läsa böcker och 
tycker att det låter lockande att träffa likasinnade kanske denna 
cirkel är något för dig? Fler medlemmar är välkomna och anmälan 
för medlemskap och nästa träff sker till Marjukka Sagesjö på tel. 
35123, 0767-914526 eller mail; marjukkasagesjo@hotmail.com  
 
 
Byalagets styrelse består av 

Susanne Borssén ordförande      35031 
Per Olénson  kassör  30053 
Katarina Appelgren sekreterare  35104 
Ingrid Nilsson                                   
Andreas Johansson  

30043   
35036 

Robert Olsson                                             
Anders Fryklund 

35119 

 
 

 
 
 
 

  BYABLADET 
       Våren 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Här 

kommer 
vårens 

program 
och vi 

hoppas att 
just du vill 
komma och vara med på det du tycker verkar 

trevligt. Om du tittar på vår hemsida 
www.sundalsryr.se, kan du få senaste nytt, 
ev ändringar eller tillägg i programmet. Vi 

finns även på facebook under, Sundals Ryr.   
 

 
 
 
Nytt år innebär ny medlemsavgift. Vi hoppas att du vill stödja 
byalagets arbete. Avgiften är 100 kr/ familj eller 50 kr/person. 
Betalas till bankgiro 5665-7125 Eller Swisha till 123 0988 303 
Obs! Märk er betalning med ert namn.  

 

mailto:ennasus78@hotmail.com
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http://www.sundalsryr.se/


Februari 
Filmkväll  
Onsdag den 8 februari kl. 19.00 i församlingshemmet, visar Jan 
Andersson filmen om Dalsland från 1950-talet som Erling Zackrisson 
filmat. Film och fika 100:-  
 

Mars 
Föreläsning  
Onsdag 22e kl 18.30 kommer föreläsaren Anders Olsson till 
församlingshemmet och föreläser om medveten andning. Med rätt 
andning kan man komma tillrätta med många problem såsom 
snarkning, astma, högt blodtryck, oro och energibrist.  En medveten 
andning kan ge ett friskare och bättre liv, så kom och lyssna till en 
intressant talare! Läs gärna mer på www.medvetenandning.se 
Föreläsning och fika kostar 70 kr och är ett samarbete mellan SK 
Granan och byalaget. 
 
Årsmöte & våffelcafé  
Måndag den 27e bjuder byalaget på våffelcafé på Evenstorsp gård 
(drop in) mellan kl. 18.00-19.00. Kl. 19.00 börjar vi sedan vårt 
årsmöte. Hjärtligt välkomna allesammans!  
 

April 
 

Vandring                            
I april blir det en vandring i det nya naturreservatet ”Oxeklev” som 
ligger vid vägen mot Stigen (om man åker från Årbol) Någon från 
Västkuststiftelsen kommer att guida oss. Dag och tid är inte 
bestämt ännu, håll koll på hemsidan och facebook där kommer mer 
information så fort vi vet.        
 

                                        

Loppisrunda  
Lördag den 8 april är det loppisrunda i och omkring Brålanda. Vill du 
ha någonstans att sälja dina saker kan du hyra ett bord på Brobergs 
loge (tele: 35030) Karta över loppisarna finns på gallerian i 
Brålanda.  
 
Påsklovspyssel för barn 
Måndag den 17 april kl. 15.00 kommer 
byalaget anordna påsklovspyssel för barn. Vi 
kommer anpassa pysslet och lokalen utifrån 
ålder och antalet barn som deltar. Därmed 
ber vi er att anmäla ert deltagande innan 3 
april till, katarina.appelgren@outlook.com 

 
Maj 
Lerduveskytte  
Måndag 1e Både publik och tävlande hälsas välkomna till den årliga 
kampen. Första skottet smäller kl 11.00, vid frågor ring Nicklas 
Hansson tele: 35060 
 
Stora vårdoppet  
Måndag 1e  Några badentusiaster har sedan flera år tagit för vana 
att bada 1 maj. Kom och var med eller kom och 
titta. Bollungens badplats kl 13 
 
Kosläpp  
Måndag 1e i Evenstorp. Kl 14.00. För mer 
information, besök www.ekologiskahallon.se  
 
After work med Cykeltipspromenad och grillning för hela familjen. 
Fredag den 12 maj kör vi en repris på förra årets lyckade kväll. Drop 
in från kl. 18, start och mål vid familjen Brobergs (ca 1 km norr om 
Årbolskorsningen). Cykelturen går runt kärr och nya kyrkan, ca 4 
km. Efteråt har vi grillarna varma. Var och en tar med mat och dryck 
till sig.  
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