
Juli 
Humle 

Välkomma på ett studiebesök i Klypan där vi får följa med på en 

rundtur i humlen. Torsdag 8/7 kl.18, medtag fikakorg. Vi följer 

aktuella restriktioner och håller avstånd till varandra.  

 

Väggalmanacka  

Vi önskar fortfarande bilder från bygden till att göra en almanacka. 

Vi önskar foton som kan passa för de olika månaderna. Maila bilder 

till maria.bjurback@hotmail.com Skriv namn på fotograf, plats och 

när bilden är tagen 

 

Byalaget 20 år! 

I år firar byalaget 20-årsjubileum! Det vill vi såklart uppmärksamma 

under året. Dock finns det vissa svårigheter i nuläget med tanke på 

läget som råder. Håll utkik på Facebook och hemsida för mer info. 

Vi tar också gärna emot tips på hur jubileet kan uppmärksammas. 

Hör av er till någon i styrelsen. 

 

Följ oss på sundalsryr.se och Sundals Ryr på 

Facebook för att få senaste nytt och uppdateringar 

samt ändringar och/eller tillägg i programmet 

 

VÅREN 2021 

Vi hoppas möta just dig på någon av vårens 

aktiviteter, välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

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:maria.bjurback@hotmail.com


Med våren i antågande ges det hopp om en framtid där vi äntligen 

kan mötas och träffas igen. Vi hoppas att vårens aktiviteter 

möjliggör att kunna träffas på ett Corona säkert sätt. Vi följer 

aktuella restriktioner och har du symtom ber vi dig att stanna 

hemma. Annars är du varmt välkommen att delta på vårens 

aktiviteter. 

 

April 
Årsmöte  

Välkommen till ett annorlunda årsmöte som i år kommer att ske 

digitalt via Teams. 

Datum: 21 april kl. 19. 

Anmälan sker till Thomas Darberg:  thomas.darberg@soluno.se eller 

telefon 0734-244493 Efter anmälan skickas en länk via mail som 

man går in på för att delta i mötet. Sista anmälningsdag är 14 april. 

 

Kanoterna läggs vid Bollungen 

Vill du hyra kanoterna? Det kostar 40 kr/kanot och dag för 

privatpersoner. Företag och föreningar betalar 100 kr/kanot och dag. 

Kanoterna får ej flyttas från Bollungen. 

Swish: 123 0988 303 

Bankgiro: 5665-7125 

Skriv ditt namn vid betalning. 

För bokning, kontakta Maria Bjurbäck, 0702-743978, 

maria.bjurback@hotmail.com  

 

Byalaget planerar för att köpa in en roddbåt då det funnits en 

efterfrågan kring det. Den kommer att hyras ut på samma sätt som 

kanoterna. Håll koll på hemsida och Facebook för mer info. 

Maj 
Vandring 

När vädret blir varmare så kommer byalaget att arrangera en 

vandring. I nuläget är det oklart vilket datum samt vart vandringen 

kommer ske. Håll utkik på hemsida och Facebook för mer info 

längre fram 

 

Svampföreläsning 

Förbered dig inför höstens svampsäsong! 27 maj kl. 19 kommer 

Theresia Lückner att hålla en digital föreläsning om svamp. Hon är 

utsedd till årets svampkonsulent!  Det blir bland annat info om 

matsvampar, förväxlingssvampar, giftiga svampar, tillagning etc. 

Föreläsningen är 90 min lång med paus efter halva tiden. Det går bra 

att ställa frågor under föreläsningen. 

Anmälan sker till Maria Bjurbäck, maria.bjurback@hotmail.com 

senast 20 maj. Efter anmälan skickas en länk som man går in på för 

att delta i föreläsningen. Föreläsningen spelas in så det går även bra 

att anmäla sig och sedan titta på föreläsningen i efterhand. 

Kostnad: 50 kr, Swish 123 0988 303, Bg 5665-7125 

 

Tisdagsfika 

Varje tisdag i juni håller Sofia på Evenstorp Gård våffeljärnen varma 

och kaffet kokande mellan kl.16-19. Servering och betalning sker 

utomhus och alla tar ansvar att hålla avstånd till varandra. Varmt 

välkomna till ett Corona-säkrat samkväm. 
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