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Ordföranden har ordet. 
Senaste nytt 
I maj månads ÅrböleNytt önska-
de jag Er en varm och skön 
sommar men så blev det dess-
värre inte. För min egen del, som 
nu har bott här i tio år, var det för-
sta gången som vi inte höll upp 
med eldningen under juni, juli och 
augusti utan det blev till att hålla 
pannan i gång nästan varje dag. 
Jag konstaterar dock att somma-
ren kom i mitten av augusti och 
faktiskt har hållit i sig sedan dess. 
 
Årensningen den 25:e juli lock-
ade ett 15-tal personer som slet 
hårt och vid festen på kvällen. Så 
utnämndes traditionsenligt årets 
näck och näcka vilket i år blev 
Göran Skeppström och Agneta 
Pettersson. 
 
På tur i Hållnäs den 8 augusti 
med loppis, bagarstuga, varg-
gårdsvisning samt servering med 
specialaren Årbölemackan lock-
ade i år, precis som tidigare år, 
en jämn ström av besökare. 
 
 

 
Den 11 oktober hålls höststäm-
ma i Åhrmans bagarstuga, se 
kallelse och dagordning på bak-
sidan av detta blad. 

Välkomna! 
Sverker Sjöqvist 

 
 

Stöd Årböle Byalag genom att 
bli medlem 

Årsavgiften är 100 kr för enskild och 
150 kr för familj. 

Betala direkt till kassören eller till 
bankgiro nr 5006-2397 
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KALLELSE 
till höstens öppna byastämma i Åhrmans Brygghus 

söndagen den 11 oktober kl. 10 
 

Dagordning: 
 

1. Mötets öppnande 
 
2. Fastställande av dagordning 
 
3. Val av ordförande för mötet 
 
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 
 
5. Val av två justeringsmän 
 
6. Information om Byalagets utförda aktiviteter 

 
7. Diskussion och idéer om kommande aktiviteter för att främja 

utvecklingen och gemenskapen i Årböle rote. Förslag från 
styrelsen:  
 Kulturresa, innehåll, resmål och tidpunkt   
 Deltagande i nästa års På Tur i Hållnäs           
 Boulebanans skötsel  

 
8. Övriga ärenden 
 

     9. Byastämmans avslutande 
 
Efter stämman bjuder föreningen på frukostfrallor och dryck. 
 

VÄLKOMNA!   
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