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I slutet av januari anordnades en mycket trevlig Kommunfest. Tack till alla 

inblandade!! 

 

 

I början av mars var vi till Bowlinghallen i Ed, knappt 30 st hängde med på 

resan och det blev som vanligt en lyckad kväll. 

 

 

 

 

 

 

 

http://wallpapersafari.com/cool-party-backgrounds/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnixgames.bowlingking


Årsmöte har genomförts på Cafe´Älvan. Knappt 30 medlemmar deltog. Efter en kort sorti 

med mötesförhandlingar avnjöts en underbar fika i trevlig samvaro som personalen på 

Cafe´Älvan dukat upp. Kvällen avslutades som vanligt med lotteri där flera gick hem med 

fina priser. 

 

 

 

 



Styrelsen under 2017 ser ut som följande;  

Birthe Larsson ordförande 070 - 43 02 995 

Helena Eliasson sekreterare 070 - 54 01 157 

Lisbeth Lundgren kassör  070 - 38 07 413 

Angela Sandberg ledamot  070 - 43 34 195 

Anna Söderqvist ledamot  070 - 25 74 185 

Kajsa Jernberg suppleant  070 - 94 94 732 

Jonas Söderqvist suppleant 070 - 32 89 198 

 

Vi tackar Anette Pahlen Johansson som lämnar styrelsen för gott samarbete under åren, 

hon kommer numera att vara sammankallande i valberedningen, där Margareta Bäck har 

avgått efter många års arbete. Tack även till henne! 
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AKTIVITETER UNDER VÅREN!! 

Ni har väl inte glömt Ullaredsresan den 4 april? 

Anmälan till Lisbeth Lundgren 0530-21213, 0703-807413, senast 28/3. 

 

KURS I BETONG 

Sugen på att lära dig om betong? 

Susanne Schubert kommer att hålla en Betongkurs. För att det skall bli bra 

krävs att man går två tillfällen. Datumen som gäller är två torsdagar, 20/4 och 

27/4 mellan 17 – 21. Kursen hålls hemma hos Susanne i Köpmannebro. 

Sammanlagdna kostnaden är 900 kr och då ingår en säck med betong. Råmeo 

sponsrar med 300 kr så kostnaden blir 600 kr/person. 

Det finns bara plats för 10 deltagare så först till kvarn gäller... 

Bindande anmälan till Lisbeth Lundgren 0530-21213, 0703-807413 

senast 10/4. 

 

 

 



Vandring på Skalåsen med och mat På Upperud 9:9.  

Vi planerar under maj månad att genomföra en vandring till Skalåsen och 

därefter något på Upperud 9:9. Vi har dock inte fått till datum m.m ännu så vi 

återkommer så fort detta är spikat 
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Sponsring under våren/sommaren; 

Brudfjälls racet 28 maj 

 

Karolinerjoggen 6 juni 

 

Akveduktsjoggen 2 juli 

 

Dessa aktiviteter sponsrar vi med 100 kr på anmälningsavgiften. 

LYCKA TILL! 
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Återkommande rabatter håller på att uppdateras, läggs ut på hemsidan under 

dokument så fort vi fått klart med berörda parter 

 

 

Styrelsen jobbar vidare med fler spännande/roliga aktiviteter 

 

Hoppas vi ses! 

Styrelsen 
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