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Bakre raden från vänster 

Patrik Wallentin, 47årig f.d Göteborgare. Bor i Katteberg sedan 2005 med 

familj. Gillar att greja på gården. Servicemarknadschef Brandt Lastvagnar 

Vänersborg. 

 

Thomas Darberg, sporttokig 45årig Stockholmare som efter att ha flyttat runt 

mellan Stockholm, Boden och Göteborg slutligen hamnat i Brålanda. Jobbar 

som projektledare på Soluno BC. 

 

Maria Bjurbäck, 37årig f.d Göteborgare. Flyttade till Vänersborg 2005 och 

vidare till Katteberg 2015. Socialpedagog/Personligt ombud Fyrbodal. 

Tycker om att träna och tävla med vår hund samt pyssla på gården med 

djuren. 

 

Främre raden från vänster 

Marie Karlsson, 30årig förskollärare, flyttade från Ör till Årbol 2011. Påtar 

gärna med odling och trädgård och hämtar energi på yogamattan.  

 

Louise Karlsson, 30årig naturgillande förskollärare. Uppvuxen på andra 

sidan 45an, men bor sedan 2015 här i bygden, numera i Kärr.  

 

 

 

Hösten 2020 

 

Vi hoppas möta just dig på någon av höstens 

aktiviteter, välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på sundalsyr.se och Sundals Ryr på 

facebook för att få senaste nytt och uppdateringar 

samt ändringar och/eller tillägg i bladet. 

  



Covid-19 

Med tanke på den Coronapandemi som råder har byalaget valt att 

minska antalet aktiviteter under hösten och att inte ha några aktiviteter 

inomhus, detta som en del i att minska smittspridning. Vi ber alla med 

förkylningssymptom att stanna hemma. Vid de aktiviteter vi har ber vi 

er att hålla avstånd till varandra, men även att försöka njuta av stunden, 

aktiviteten och försöka begränsa tankarna på Coronapandemin bara för 

en stund.  

När värmen nu svalnar och färgerna förvandlas i naturen vill vi slå ett 

slag för den fantastiska natur vi har runt oss och för de fina lederna 

som finns. Passa på att ta ett dopp i Bollungen, en tur med kanoterna 

eller en promenad, om det så är 1km eller 1mil. Njut av naturen, 

färgerna och utsikterna. Naturen är den som står stadigt när det stormar 

kring oss.  

Vi i styrelsen, liksom gemene man, önskar att 2021 kan ge oss lite mer 

utrymme för gemensamma och större aktiviteter, men tills dess får vi 

hålla tillgodo med avstånd utomhus.   

Har du en idé eller aktivitet som du tror kan passa i dessa tider, tveka 

inte att höra av dig till någon i styrelsen. 

 

Trevlig höst önskar styrelsen! 

//Marie, Maria, Louise, Patrik och Thomas.  

 

 

 

 

 

 

 

Augusti 

Utomhusyoga 

             Yoga-Prova-på. Ni kommer att möta                  

                                                                       

                                                      , Yinyoga och 

Restorative Yoga. D                                                 

                                                                          

                                                                           

                                 .  

Onsdagen 19/8 18.00-19.15 och        29/8 10.00-11.15  

Plats: Bollungens badplats.  OBS, v                  

                                               -Yoga 

Kostnad: 50 kr/tillfälle  

Anmälan sker till Thomas Darberg 0734-24449. Sista anmälningsdag är 

dagen innan yogatillfället. Betalning sker i samband med anmälan.  

Swish 123 0988 303 eller bankgiro 5665-7125, Märk med yoga + namn 

 

September 

Vandring 

I september kommer Bosse Elofsson att ta med oss på en vandring kring 

Bollungen. Mer info om datum och plats kommer på Facebook samt på 

hemsidan. 

 

December 

Tomteparaden 

I nuläget är det oklart om det blir någon tomteparad. Vi avvaktar besked.  

 

Väggalmanacka för 2021 

Vi planerar att göra en väggalmanacka med foton över vår vackra bygd. Vi 

önskar därför få in förslag på foton som kan passa för de olika månaderna i 

almanackan.  

Maila bilder till: maria.bjurback@hotmail.com 

Skriv namn på fotograf, plats och när bilden är tagen.  

 

mailto:maria.bjurback@hotmail.com

