
  

Byabladet 2016 
Västra Bodarne 

Aktiviteter under 2016 

 Strand- och bastustäd är redan avklarat! 

Tack alla som kom och visade god vilja att  

göra stranden ren och fin efter vinterns  

väderbravader. 

 I skrivande stund är Valborgsmässofirandet 

nästa arrangemang på agendan.  

Det gör vi illsammans med Equmenia  

den 30/4. Kl: 18.00 drar firandet igång!  

Brasan tänds vid 19.00. Välkomna! 

 Det traditionella midsommarfirandet på Friluftsskolans fotbollsplan den 

24/6. 

 Simskola i ASLS´s regi i Bergsjödal. Tid kommer! 

 Sandslottstävling i Bergsjödal söndag den 21/8. 

 Den årliga Byavandringen med Mister VB i september 

 Tomtepromenad i december 

Medlemsavgiften är 150 kr/år/hushåll 

Tillgång till bastun och tennisbanan ingår i denna 

avgift. 

Bokning görs på www.vbodarna.se  
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Tillbakablick på året 2015… 
Även detta år inleddes med en riktig vårstädning av strand 

och bastu innan det var dags för Valborgsmässofirandet i 

Bergsjödal, vilket anordnades gemensamt med 

Föräldraföreningen. De aktiviteter som stundade sommaren 

var bland annat vårt traditionella midsommarfirande 

tillsammans med Equmenia, ASLS´s simskola, 

Byavandringen, Sandslottstävlingen och avslutningsvis 

Tomtepromenaden i samarbete med Föräldraföreningen. 

Bastun fick sig ett lyft av händiga bybor och nu njuter vi av 

utsikten mot Mjörn när vi bastar och tennisplanen fick nya 

linjer under sommaren. 

             

 

 

 

Årsmöte… 

Årsmötet som ägde rum den 13:e april gästades av 

vår kontaktperson Arne Hallner, polis i Alingsås. Han 

delgav oss närvarande information om 

Grannsamverkan samt tips för att hålla tjuven 

borta! Dessutom höll Anders Zackrisson ett mycket 

spännande och trevligt anförande med ett axplock 

av Västra Bodarnes historia. Tack för det Anders! 

Övriga uppgifter samt protokoll finns på 

www.vbodarna.se  

Vill du komma i kontakt? 

Hemsida: www.vbodarna.se 

Facebook-grupp: ”Västra Bodarna Byalag” 

Ordförande Camilla Swärd nås på 0706-279281 

 

Inbetalning 
 

Bankgiro 5621-8332 görs inbetalningen på. 

Observera att avgiften 150 kr är per hushåll och inte per 

person. 

Blankett för inbetalning skickas även med i detta utskick. 

http://www.vbodarna.se/
http://www.vbodarna.se/

