
 

 

Årböle Nytt      
Blad till alla boende i Årböle Rote/ och andra intresserade          
     Februari 2022 

_______________________________________________________________ 

Hej! 

 

Vintern håller sitt grepp och vi börjar förhoppningsvis se slutet på 

Coronapandemin. 

 

Hänt sen sist: 

Byalaget har vid flera tillfällen bakat Årbölebröd som sedan såldes via 

smedsbostaden på julmarknaden i Lövstabruk. Stort tack till alla som hjälpte till! 

 

På bredbandsfonten står det helt stilla i vårt område. Sverker har gjort flera 

fruktlösa försök att få information från Bluecom och Lidén data. Enligt Malin 

Sala (ordförande i sockenrådet) så har IP Only fått statliga bidrag för att bygga 

fiber i vissa områden i norra Hållnäs. Det ryktas även om att IP Only skall söka 

bidrag för områden i södra Hållnäs. Men det är oklart om vi finns med där. 

 

På gång: 

På höststämman fick styrelsen i uppdrag att ordna en enklare vinteraktivitet. På 

grund av coronan har vi flyttat fram den till lördagen 2 April kl 13.00. 

Vi träffas då vid boule/kubbplanen där vi går en kortare tipspromenad samt 

grillar korv och fikar. Byalaget bjuder medlemmarna. Vid väldigt dåligt väder 

ställer vi in. Anmälan senast den 28 Mars till Björn Skeppström tel 070-

5615380. 

 

Årsmötet hålls Söndagen 15 Maj kl 10.00. Separat kallelse och dagordning 

mejlas/skickas ut i god tid. 

 

Evenemanget ”På tur i Hållnäs” skall genomföras lördagen den 13 Augusti. 

Byalagets styrelse har beslutat att vi skall delta i någon form. Vilka aktiviteter vi 

ska ha beslutas på årsmötet. Bagarstuga och fikatält? Fundera gärna på detta och 

kom med förslag. 

 

Vi behöver al och/eller björkved till bagarstugan och tar tacksamt emot 

donationer. Byalaget kommer att ha en arbetsdag under våren hos mig där vi 

kapar och klyver den. Kontakta någon i styrelsen om du kan bidra. Återkommer 

om datum. 

      VGV 



 

 

 

Styrelsen har även diskuterat om vedförsäljning kan vara en ny inkomstkälla för 

byalaget nu när energipriserna verkar skjuta i höjden. Vi får lyfta frågan på 

årsmötet. 

 

Hemsidan www.arbole.se har legat nere en period på grund av tekniska problem. 

Elias Hedman håller på att uppgradera den. Årböle byalag har även en 

facebookgrupp. 

 

Sist men inte minst uppmanar jag Er att betala in medlemsavgiften! 

 

 

 

Med vänlig hälsning. 

 

 

P-G Wahlgren, ordförande Årböle byalag 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande P-G Wahlgren 073-0409824 
Kassör Sverker Sjöqvist 070-143 34 45 
Sekreterare Malin Sala 073-573 53 61 

 
Medlemsavgift enskild 100, familj 150 kr 
Handelsbanken Bankgiro nr. 5006-2397 

Hemsida: www.arbole.se 

 

 

http://www.arbole.se/
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