Furusundsveckan
18–24 juli 2022
Under veckan är det tänkt av vi umgås tillsammans så mycket vi kan. Vi bjuder in
gäster. Vi går ut från våra tomter. Vi deltar i tävlingar inte bara för att vinna utan
framförallt för att ha kul. Vi gör nya bekantskaper, liten som stor.
Välkomna att delta i årets aktiviteter!
Måndag 18/7 – Barnens konstdag kl 11.00-15.00 (lunchpaus 12.30)
Anders Engqvist leder dagen i stugan vid fotbollsplanen. Gratis för alla barn!
Arrangeras av Furusunds kulturförening.
Tisdag 19/7 – Historiens vingslag, guidning om Furusund av Carin Tehler
Kontakta Carin om deltagande på 070-818 7294, alternativt via furusundsguide.se.
Samling vid boulebanan kl. 15.00. Pris 120 kr.
Onsdag 20/7 – Brännbollsturnering
10-mannalag (vi sätter ihop lagen på plats, så kom även färre än 10)
Anmälan:kl 13.30, start:14.00. Plats: fotbollsplanen.
Onsdag 20/7 – Skärgårdsbibliotektet står öppet kl 13.00-17.00
Botanisera i den fina boksamlingen i Byalagsstugan. Bläddra på plats eller låna hem.
Torsdag 21/7 – Fotbollsturnering
5-mannalag (4 utespelare + målvakt), 2x7,5 minuter per match, gärna blandade åldrar,
inga fotbollsskor med dobbar. Anmälan:12.30, start:13:00. Plats:fotbollsplanen.
Fredag 22/7 – Bouleturnering
2-mannalag. Anmälan: 15.30, start:16.00. Plats: Boulebanan.
Lördag 23/7 – Loppis i hamnen kl 11.00
Ge prylar du inte längre vill ha en andra chans, hyr bord och sälj på loppis. Eller kom och fynda!
Byalagsmedlemmar hyr bord för 50 kr, ej medlem 100 kr.
Kontakta Therese Löwgren för att boka bord, therese@lowgren.net, 070-7878459.
Söndag 24/7 – Furusundsloppet
10.00 Knatteloppet, 200 meter för barn upp till 5 år
10.15 Lilla Furusundsloppet, 1,2 km, för åldrarna 6–12 år
11.00 Furusundsloppet, 5 km, från 13 år och uppåt, dam- och herrklass
Plats: Start och mål vid fotbollsplanen.
Anmälan: 30 min före respektive lopp.

Stöd föreningen – bli medlem!
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.

