
 

 

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

_______________________________________________________________ 

Hej! 

 

Hänt sen sist: 

 

Söndagen den 15 Maj genomfördes årsmötet i bagarstugan. Protokoll kommer 

att skickas ut till medlemmarna senare. 

 

På gång:  

 

Boule/kubb: Den 15 juni startar vi upp onsdagsträffarna kl 19.00 vid 

boulebanan. Dessa pågår under skolornas sommarlov. Den första kvällen 15/6 

har vi en arbetsträff där vi fixar till boule/kubb anläggningen. Ta gärna med 

trädgårdsredskap mm då. Vi behöver även bli flera som klipper gräs vid 

boule/kubb planen under sommaren. Kontakta P-G Wahlgren 073-0409824 om 

du kan hjälpa till. 

 

Midsommarfirande: Sker i anslutning till Skeppströms badbrygga den 24/6 kl 

18.00. Var och en tar med sin mat och dryck. Byalaget tillhandahåller grillar och 

kol. Tältet reses onsdagen den 22/6 kl 19.00 (vi ställer in boule/kubb då). 

 

Årensning: Sker lördagen den 23 Juli. Vi träffas kl 10.00 vid busskuren i 

Årböle för indelning i arbetslag. Ta med redskap, oömma kläder och fikakorg. 

Vi är tacksamma om några även kan ställa upp med båtar. På kvällen kl 18.00 

bjuder byalaget deltagarna och deras familj på ”årensningsfest”. Drycker får var 

och en ta med själva. Tältet reses onsdagen den 20/7 kl 19.00 (vi ställer in 

boule/kubb då). Anmälan om deltagande vid årensning och fest sker till Sverker 

Sjöqvist 070-1433445 eller P-G Wahlgren 073-0409824 senast söndagen den 17 

Juli. 

 

På tur i Hållnäs: Genomförs lördagen den 13 Augusti. Byalaget kommer endast 

att deltaga i år genom att sälja Årbölebröd hos Familjen Sala i Kullen. Bakning 

vid minst 4 st tillfällen kommer att ske veckorna före i bagarstugan. Agneta 

Petterson 070-3695350 och Anneli Olarsbo 076-7711405 är bakningsansvariga. 

Kontakta någon av dem om du kan hjälpa till. Mer information om ”på tur i 

Hållnäs” kommer i separat utskick och annonser från den organisationen. 

 



 

 

Hjärt och Lungräddning: Vi har tidigare skickat ut en intresseförfrågan om att 

ordna en återträning i detta. Tyvärr krånglade Coronapandemin till det. Vi 

kommer att skicka ut en ny intresseförfrågan under hösten. 

 

 

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

Hemsida: www.arbole.se 

 

 

 

http://www.arbole.se/

