
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Julbrev från Lerdals Bystugeförening 

 
Snart är 2022 till ända och hemmen fylls åter av jul och 

glöggdofter. 
Under året har bystugan haft en del aktiviteter som 
föreningen arrangerat. 
Bystugan har varit mycket uthyrd för fester och andra 
arrangemang. 
Bagarstugan är som vanligt flitigt använd och speciellt 
till julbak. 

 
Egna aktiviteter under 2022 

 
Vi började året med en träff för nyinflyttade i Lerdal. 
De berättade lite om sig själva och vi informerade om 
bystugans verksamhet. 

 
Soppluncherna har blivit mycket populära och inslaget 
med ”hemlig gäst” har varit uppskattat. 
Kerstin Landström berättade om sig och sin tillverkning 
av sina vackra ullfiltar. 
Per Olov Svens/Pola/ och berättade om Dala Träfiber. 
Företaget isolerar med träfiber som är både miljövänligt 
och ger bra isolering. 



 

 

Bengt Abrahamsson om Nostalgimuseet. En resa i tiden 

som Bengt samlat ihop under sitt liv. 
Höstens uppstart stod Johan Joliden och Alva Lou 
Borgvall för och berättade om Rättviks Kultursällskap, 
sina planer för Ronja i Skålberget och ev. användning 
av Lokstallarna. 
Tommy Tysk visade bilder från rustningen av raststugan 
vid gamla slalombacken. 
Anders Wiberg bjöd på information om skolväsendet i 
Sverige, Rättvik och Lerdals Skola. 
Gunilla Slott Wiklund om Rättviksgruppen, en grupp 

konstnärer som målat ihop i 10 år. 
 

Midsommar blev fantastiskt fint firande med mycket 
folk och vackert väder. 
Under sommaren hade vi också sillfest med 
underhållning av Tommy Gunnars. 

 
Bystugan 

Vi har under året gjort en översyn av all el och 
installerat en ny elcentral. 

I maj hade vi städdag då många kom och hjälpte till 
vilket är mycket värdefullt. 
Vi har också köpt en projektor samt skaffat Izettel för 
kortbetalning. 
Ansökan om att installera fiber har gjorts och vi står i 
kö för det. 

 
     
      2022 har vi haft 230 medlemmar av det drygt 700 

hushåll som finns i Lerdal. 
 

Medlemsavgifterna är av stor vikt för bystugan då de 
täcker drift och nödvändigt underhåll. 
Stort tack till alla! 

 
Medlemsavgiften för 2023 är 200.- och betalas in 
på bankgiro 5452-4509 eller Swish 123 514 7699 
ange namn, adress och epostadress om du har. 

      
Om du betalar medlemsavgiften senast 30 mars ger 
det en lägre hyra när du hyr bystuga eller bagarstuga. 



 

 

 

Till alla nyinflyttade i Lerdal 
 
Den 29 januari 2023 kl.14 är ni välkomna på träff i 
bystugan. Vi informerar om vår verksamhet och bjuder 
på fika. 
Anmäl er till Marianne Wennström på sms eller ring 
070-578 8614. 

Välkomna! 
 

Styrelsen i Lerdals bystugeförening önskar alla: 
 

 

 

    

    

    

    

    

 Marianne Wennström   Börje Nisensjö 

 Britta Haag    Anita Jonsson 

 Ulla Abrahamsson  Christer Roos  Thomas Pihlblad 
 

 


