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KALLELSE 
till höstens öppna byastämma i Åhrmans Brygghus 

söndagen den 12 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. För-
slag från styrelsen: 1. Kulturresa, innehåll, resmål och tid-
punkt. 2. Nya aktiviteter på nästa års På Tur i Hållnäs. 
Kom med förslag! 

8. Övriga ärenden 
    9. Byastämmans avslutande 

 
Efter stämman bjuder föreningen på frukostfrallor och dryck. 
 

VÄLKOMNA!        

 
 
 



Ordföranden har ordet. 
Senaste nytt 
 
Så har då åter en kalasfin som-
mar passerat och hösten är här 
igen. 
 
Vi har under sommaren hunnit 
med en båtresa till Forsmark på 
självaste nationaldagen. Om jag 
inte minns fel var det fyra båtar 
som tog sig ner sjövägen inne-
hållande c:a 15 personer. Dess-
utom kom Salas på cykel och 
slutligen Roger med bil, Lena och 
skaffning. Vi njöt av en härlig 
picknick i herrgårdsparken för att 
sedan resa tillbaka. När vi kom till 
Norra Åsjön dök det plötsligt upp 
ett rejält regnväder så när vi hade 
tagit oss upp med båten till Bos-
se och Mona så var vi smäcksu-
ra. Man skulle kunna tro att vi 
hade badat med kläderna på. 
 
Midsommarafton firades som 
vanligt vid badplatsen. En ovan-
ligt kall afton så intresset för att 
stanna hela natten var inte över-
drivet utan de flesta lämnade till-
ställningen ganska tidigt på kväl-
len. 
 
 
 
 

 
Årensningen lockade ett tiotal 
gubbar och gummor för att sedan 
till kvällens åfest utökas till drygt 
20 deltagare. Anneli Olarsbo val-
des till näcka och hennes Henrik 
till näck. Vi fick vänta ganska 
länge på doppet men när det väl  
kom så var det mycket uppskattat 
av övriga deltagare. 
 
På Tur i Hållnäs avlöpte som 
vanligt med loppis, bagarstuga, 
visning av varggård, men vi hade 
också en nyhet, hoppborgen, för 
barnen! 
 
För de som deltagit i arrange-
manget anordnades en kräftskiva 
på Kjells och Agnetas altan två 
veckor senare. En mycket trevlig 
tillställning. Stort tack till Kjell och 
Agneta för deras gästfrihet. 
 
Söndagen den 12 oktober hålls 
sedvanlig höststämma i Åhrmans 
bagarstuga, se denna kallelse för 
mer information.  
 
Väl mött! 

Sverker Sjöqvist 
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