Välkomen till ett nytt år med
Furusunds Byalag!
Byalaget vill främja sociala aktiviteter och gemenskapen
på Furusund.
Var med och stöd Byalaget och årets kommande aktiviteter.
Ditt medlemsskap gör det möjligt!
2022 års medlemsavgift
Sätt in 100 kr för enskild eller 175 kr för familj
till Handelsbanken Bg 699-2614 eller
Swish 123 167 05 46.
Glöm inte att skriva ditt för- och efternamn.

Årsmöte
Söndagen den 19 juni kl 11.00, Byalagsstugan på Förängen
Motioner lämnas in senast 29/5, i brevlådan vid stugan eller till
therese@lowgren.net

Har du egna ideér, förslag på aktivitet eller något intressant vi kan göra? Vill du hjälpa
till vid midsommar eller annan aktivitet är det välkommet, hör av dig till Byalaget!
Man kan hyra stugan för egna evenemang för 500 kronor.
Håll dig uppdaterad på Furusunds Byalags facebooksida.
Kontakt: Ordförande Therese Löwgren, therese@lowgren.net, 070-78 78 459

Program 2022
Valborg
Lördagen den 30 april. Brasa och sång - om vädret tillåter.
Ålandsberget kl 20.00

Blombytardag
Lördagen den 21 maj. Vi byter växter med varandra. Ta med frösådda
växter/sticklingar eller perenner som du delat. Förängen kl 13.00

Midsommar
Fredagen den 24 juni – vi samlas kl 9.00 och klär stången, ta gärna med
blommor. Klockan 14.00 reser vi stången, musiken spelar upp och dansen
tar fart, samt lekar, fiskdamm och lotterier. Fika finns att köpa.

Furusundsveckan
Vecka 29, 17–24 juli, Furusundsloppet, fotbollsturnering,
bouleturnering, barnens pysseldag, loppis – en massa kul evenemang!
Detaljerat program med dagar och tider kommer senare.

Oktoberfest
Lördagen den 10 september. Öl, korv och annat gott vid Byalagsstugan.

Glöggmingel
Lördagen den 10 december. Glögg, hembakta lussebullar och pepparkakor.

Filmklubb/eftermiddagsmatiné
För barn och unga regniga dagar. Film och popcorn i Byalagsstugan.
När? Håll utkik på Facebook och anslagstavlan vid Byalagsstugan.
Bokskåp
Utanför stugan kommer det under sommaren finnas bokbytarskåp
– lämna och fynda, läs och byt.
Skärgårdsbiblioteket
I Byalagsstugan finns en mängd litteratur, bland annat om skärgård och
anknytning till vår ö. Vill du besöka biblioteket, hör av dig!

