Julhälsning 2020
från Lerdals Bystugeförening
Snart är även 2020 till ända, stugorna fylls av jul och
glöggdofter!
Bystugan har trots detta annorlunda år haft en del
aktiviteter som föreningen ordnat. Många har också hyrt
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.
Januari och februari ordnades soppluncher en gång i månaden som var populära. Sedan fick
vi göra paus men återupptog luncherna i oktober och november.
De tänkta aktiviteterna under våren och även det traditionella midsommarfirandet inställdes.

Däremot kunde vi anordna en sommarfest den 11 juli. Den gick av stapeln utomhus
med ”Corona dukning” och matpåsar beställda från Lerdalshöjdens Hotell. Underhållningen
stod Band of Cross roads för. Det blev en lång fin kväll med god mat och härlig underhållning.

LERDALSBOKEN
Vi har under året gjort ett nytryck av Lerdalsboken som nu finns att köpa på Sörlins
bokhandel eller hos föreningen. Kontakta Marianne Wennström för köp. Pris 400.-.

Medlemsavgifter m.m.
Under året har vi haft 224 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!
Medlemsavgiften 200.- för 2021 betalas in på bankgiro 5452-4509 eller Swish 1235147699
ange namn och e-postadress.
Betala medlemsavgiften senast 30 mars.
Medlemmar som betalt medlemsavgiften för 30 mars har också lägre pris på hyra av bystuga
och bagarstuga.
Viktigt att du anger aktuell e-postadress eftersom vi skickar ut all info via e-post!

Vi hoppas att du förlänger ditt medlemskap för nästa år och att du som inte är medlem blir
det.
Har ni fått nya grannar ? Berätta gärna för dem om bystugan.

Styrelsen i Bystugeföreningen önskar alla bybor och medlemmar

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen för Lerdals bystugeförening:
Marianne Wennström ordf. 070-5788614
Börje Nisensjö kassör 070-6308732
Britta Haag sekr. 070-5526650
Anita Jonsson 070-3470255
Christer Roos 0248-10806
Thomas Pihlblad 070-8777341
Ulla Abrahamsson 073-805 70 09

