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Julhälsning 2017 
 

från Lerdals Bystugeförening 
                 

Snart är även 2017 till ända och stugorna fylls av julbak och glöggdofter.   

Bystugan har kokat av aktiviteter som föreningen ordnat.  

Många har också hyrt  

stugan och fyllt den med trevliga fester och andra arrangemang. 

 

Våra egna aktiviteter har bl.a. bestått av 
 

*Välbesökt och uppskattad Klabbe med bystugan fylld till sista plats.  

 
*I april hade vi vinprovning med hjälp av  Munskänkarna. Trevlig kväll med stugan full av 

bybor som åt och drack gott. Avslutades med lotteri. 

 
*Midsommar firades enligt tradition. Vädret var lite omväxlande och under dansen fick vi 

lite regn, alla tappra i ringlekarna var blöta men glada.. 

Vi hade bakat tunnbröd till försäljning och det föll väl ut.  

Tack alla som hjälper till med bakning, plocka blommor och binda kransar och girlanger. 

Extra stort tack till musikanterna! 

Många företag har skänkt priser till lotteriet vilket är mycket värdefullt för 

bystugeföreningen. 

Priset för Lerdals mest välskötta gård gick i år till Brita Werkmäster Bokström på 

Werkmästergården. Glöm inte att rösta även nästa år. 

 
*I juli hade vi Wokafton  med Kuprik och musikunderhållning av Cege Johansson och hans 

band. Fullsatt. 

 
* I november hjälpte Mattias på Dalabryggeriet till med ölprovning. Vi fick lära oss 

bryggningsprocessen plus en mängd intressant information om öltillverkning. Därefter åt vi 

Kreolsk gryta.Det kom 47 personer. Stort tack till Dalabryggeriet! 

 

Åtgärder under året 
 

En ny ramp till bystugan och en ny trappa från Bygatan har gjorts.  

Köksluckorna är nylackade och en ny köksfläkt installerad.  

Ljuddämpningsplattor är uppsatt i taket inne i salen 

 

Stort Tack till Lerdals jordägarförening 

 som skänkt föreningen en robotklippare. Det har underlättat mycket!  
                                                                                                                        

>>FORTSÄTTNING  

 

 



>>FORTSÄTTNING  

Som en extra julklapp har jordägarna finansierat en hjärtstartare som kommer att 

finnas i bystugan from januari för allas vår trygghet. Ett antal personer kommer att 

erhålla  utbildning. 

Medlemsavgifter m.m. 

Under året har vi haft 206 medlemmar av de 700 hushåll som finns i Lerdal. 

Medlemsavgifterna utgör en stor och viktig del av bystugans inkomster och 

behövs i huvudsak till underhåll och drift. Vi är därför tacksamma för att ni 

bidrar till detta. Har ni fått nya grannar så berätta gärna för dem om bystugan. 

10 februari 2018 är det dags igen för Klabbe. Information sker på hemsidan och 

genom utskick till samtliga medlemmar som vi har e-postadress till. 

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften senast 30 mars.  

Vi hoppas att du förlänger ditt medlemskap för nästa år och att du som inte är 

medlem blir det. 

Medlemmar har också lägre pris på hyra av bystuga och bagarstuga. 

Medlemsavgiften för 2018 betalas in på bankgiro 5452-4509 eller Swish 

1235147699 ange namn och e-postadress.  

Viktigt då vi skickar ut all info på e-post ! 

Styrelsen i Bystugeföreningen vill med detta önska 

alla Bybor och medlemmar i Bystugeföreningen  

God Jul och Gott Nytt År! 
 

Styrelsen för Lerdals bystugeförening: 

Marianne Wennström ordf 070-5788614 

Börje Nisensjö kassör 070-6308732 

Ulf Liljequist sekr. 070-2490544 

Anita Jonsson ansv uthyr .070-3470255 

Christer Roos 0248-10806 

Thomas Pihlblad 070-777341 


