
Snart är 2016 till ända och stugorna fylls av julpyssel och glöggdofter och 
under det gångna året har bystugan fyllts av aktiviteter som föreningen 
ordnat. Många har också hyrt stugan och fyllt den med bröllopsfester, 

barnkalas, dop, klassträffar och andra arrangemang. Bagarstugan är också fli-
tigt uthyrd speciellt inför julen.

Våra egna aktiviteter har bestått i Klabbe som vanligt arrangerat av famil-
jerna Haag-Larsen och Ljunggren. Fullsatt och mycket gott och trevligt som 
vanligt. Den 11 februari är det dags igen. 
Anmälan sker till Marianne Wennström 070-5788614.

Vi framför ett stort tack till Lerdals jordägarna som bidragit med pengar till 
nya bord och stolar.

Mikael Rocking höll i vinprovning där 23 bybor provade Italienska viner och 
till det serverades en utsökt gryta. Kvällen innehöll också ett vinlotteri med 
fina vinster.

Midsommar firades enligt tradition och vädret var strålande, många besöka-
re. Tack till alla som förgyllt med bakning, plockning av blommar, bindande 
av kransar och girlanger samt musik. Ett stort tack till de som skänkt vinster 
till lotteriet, mycket värdefullt för bystugan.

I juli hade vi en grillfest med musikunderhållning av Star Twins, trevligt, ge-
mytligt och gott. 

Under Classic Car Week hade vi loppis och deltagare hyrde en plats och sål-
de många fina klenoder.

I september avsmakade vi olika ölsorter från lokala bryggerier och åt en god 
Jansson.
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StyrelSen för lerdalS ByStugeförening:

 
Glöm inte att meddela oss om din mejladress 
i fall vi skickar ut något mejl om kommande arrangemang.

Skicka ett mejl till oss på info@lerdalsbystuga.se 
så vi har din adress.

Styrelsen i Bystugeföreningen vill med detta önska alla 
Bybor och övriga medlemmar i Bystugeföreningen

God Jul och ett Gott Nytt År.

Under året har bystugeföreningen haft  251 medlemmar av de 700 hushåll 
som finns i Lerdal.

Medlemsavgifterna är den huvudsakliga inkomsten för bystugan och är en 
förutsättning för att kunna betala underhåll och drift. Vi är därför tacksam-
ma för att ni bidrar till detta. Har ni fått nya grannar så informera dem gärna 
om bystugan. 

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften senast 30/3 2017.
Medlemsförmåner: Hyra bystuga 150.-  ordinarie 500.-
                                   Hyra bagarstuga 100.- ordinarie 200.-

Vi räknar med att du förlänger ditt medlemskap 2017 eftersom avgiften är 
endast 200.-/hushåll. 

Betalas in på bankgiro 5452-4509. Viktigt att du anger din epostadress då vi 
skickar ut all information den vägen.

Vår hemsida är: lerdalsbystuga.se
Facebook: sök Lerdals Bystugeförening

Mariannne WennStröM  ord  070-5788614
Börje niSenSjö kaSSör  0248-10094
ulf liljequiSt Sekr  070-2490544
anita jonSSon anSv uthyr 0248-10094
ChriSter rooS 0248-10806
håkan BengtSSon 073-8291266
thoMaS PihlBlad 070-7775798 


