
 

  
    

 

Årsmöteshandlingar finns att tillgå under mötet. Det går också att ta del av dagordningen 
dessförinnan, om så önskas. Ta i så fall kontakt med Barbro (073-0710822) 
eller läs på hemsidan: www.bya-lag.se .

-----------------------------------------------------

Ordförande har ordet
Ett nytt år med stora utmaningar har börjat. Bygdegården är värdefull för många 
medlemmar och byalaget för bygden. Ett fåtal kämpar aktivt som alltid och till dessa 
vill jag säga tack. Den stora insatsen gör ni, ni som betalar medlemsavgiften eller 
kommer på de tillställningar som anordnas. Utan er inget byalag.
Väl mött i bygdegårn!                                                                                           /Johan

 Byalagets årsmöte
Kallelse till årsmöte på bygdegården

12 mars 2023  kl. 15.00

Fika  med våfflor,
som vanligt, förstås!

http://www.bya-lag.se/


Medlemskap och aktiviteter
Vi arbetar med att få ordning på våra medlemslistor. En dialog med riksförbundet 
pågår för att vi ska få till ett digitalt sätt att hantera detta så att alla uppgifter ska vara 
uppdaterade. Men än så länge sköts detta manuellt, så därför önskar vi att ni ska: 

1.  Betala med inbetalningskort, SWISH 1232457687 eller banköverföring till 
plusgirokonto 4737856-7 där man uppger huvudmedlem, enskild eller i ett 
familjemedlemskap.

2. Maila till medlem  @bya-lag.se   namn huvudmedlemskap, mailadress, 
telefonnummer, folkbokföringsadress (ni som är medlemmar för att ni har ett 
sommarställe i bygden kan skriva den adressen också) och eventuellt 
familjemedlemmar i hushållet. Alternativt ring Anna Högberg 070-9708109  eller 
annan i styrelsen och uppge era uppgifter.

Vi är tacksamma om ni betalar medlemsavgiften så snart som möjligt så att vi får en 
uppdaterad medlemslista. Medlemmar som inte betalt under de senaste åren kommer 
att strykas från listan.

Vi vill förstås utveckla verksamheten i bygdegården och framför allt att bygdegården 
ska bli använd av våra medlemmar. Vi kommer försöka få till en renovering av 
lägenheten och få ordning på gymnastiksalen på övervåningen så att lokalerna kan 
hyras ut och användas av oss alla. Vad sägs om att anordna:

• Barnkalas i rymliga och spännande lokaler?

• Yogakurser, gymnastik?

• Danskurser?

• HLR-kurs

• Matlagningsträffar/kurser (t.ex. beredning och tillagning av vilt?)

• Syjunta och snickarklubb?

• Bokklubb?

• Datakurser?

• Konstutställningar? 

• Filmkvällar? 

• Hockey på storbildsskärm?

• Melodifestivalkväll, musikkvällar?

• Fler fester (kanske med teman som oktoberfest, kräftskiva, bryggkväll, 
grillkväll, mera dans på utebanan). Vi har alkoholtillstånd om alla 
medverkande är medlemmar.

Detta och annat kan vi anordna tillsammans om intresse finns. Ett samarbete med studieförbund 
finns redan och lokalen har vi ju! Vi i styrelsen ställer upp så gott vi kan!
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Kalendarium
Den preliminära planeringen för året är spikad. Eventuella ändringar kommer att annonseras på 
hemsidan men det går också att kontakta medlemmar i styrelsen för att få veta mer om 
evenemangen.

• 15 april - Konstutställning/vernissage: Akvarellkonstnären Lynn Hoffman 
(titta gärna in på www.konst.se/lynn) kl. 12.00-16.00. Servering kommer att 
finnas. Andra intresserade konstnärer/utställare kan höra av sig till Anna 
Högberg på 070-9708109 eller hennes mail: hogberganna76@gmail.com.

• 22 april  - Fixardag (inomhus) kl. 10.00, bjuds på lunch så anmäl gärna om ni 
kommer. Vi kanske kör lite After work också om folk vill.

• 30 april – Pub och valborgsfirande  kl.18.00, brasa 20.00

• 20 maj - Fixardag (utomhus) kl. 10.00, bjuds på lunch så anmäl gärna om ni 
kommer. Om folk vill även After work.

• 6 juni - Bjurtjärnsloppet kl. 11:00 (se särskild info på baksidan!)

• 23 juni – Midsommarfirande  kl. 12.00

• Sommarloppis  samordnas med eventuellt loppisrally i bygden. Datum 
meddelas senare.

• 15 juli - Sommardans  kl. 19.00

• 27 augusti - Kakfestival  kl.15.00

• Höst-pub Datum meddelas senare

• Wermland opera i november / december. Datum meddelas senare.

• 3 december - Julmarknad  12.00-15.00

Mer information kommer på vår hemsida och facebooksida. Har ni inte dator är ni alltid välkomna 
att ringa oss i styrelsen för information.
Vi vill gärna att flera än styrelsemedlemmar engagerar sig, lite eller mycket, genom att delta i 
planering och genomförande av olika evenemang (t.ex. kakfestival, midsommarfirande, 
Bjurtjärnsloppet mm). Anmäl intresse till någon i styrelsen!

mailto:hogberganna76@gmail.com
http://www.konst.se/Lynn


   
Den 6 juni 2023 bjuder vi in till 6:e upplagan av:

BJURTJÄRNSLOPPET

Spring fort, jogga eller vandra 5 km på vackra vägar och stigar i Kväggeshyttans omgivning den 6 

juni med start alla klasser klockan 11.00.

Klasser: (5 km samtliga klasser)

1. Damer
2. Herrar
3. Flickor -14 år (födda 2008 och senare)
4. Pojkar -14 år (födda 2008 och senare)

Plats: Bygdegården i Kväggeshyttan, 12 km norr om Kristinehamn (väg 604 mot    Bjurtjärn)

Anmälan öppnar den 1 april 2023. Anmälan av en eller flera deltagare görs via e-post: info@bya-
lag.se eller carolina.  a  @live.se  
Betala samtidigt anmälningsavgiften till Pg 473 78 56-7 eller Swish: 123 245 76 87. Ange namn!

Startavgift:

 Klass 1 och 2: 150 kr

 Klass 3 och 4: 50 kr

Anmälan stänger den 3 juni kl. 22. Därefter efteranmälan på plats.

Efteranmälan på plats: 200 kr klass 1 och 2, 50 kr klass 3 och 4.

Priser till de tre första i varje klass samt fina utlottade priser bland alla deltagare.

Servering med mycket godsaker finns!

Frågor: Carolina Andersson 070-7605886 eller Jens Andersson 070-2829110

Besök vår hemsida: www.bjurtjarnsloppet.bya-lag.se/

                                         Varmt välkomna hälsar Bjurtjärns byalag!
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