
Aktiviteter 2017 
 

 
30/4 Valborgsmässoafton. Vi hälsar våren välkommen 

med allsång vid Per-Emils mölla. Ulf Andersson 

håller tal. kl 18 

 

7/5 Vanstad IF ordnar traditionell loppis på 
idrottsplatsen. kl 10–12 

 

22/6 Da’n före. Midsommarstången på Gröningen kläs 

och dansas in. Ta med blommor + fikakorg. Grill 

finns; vid dåligt väder sätter vi upp tält. kl 18 

 
1/7 Kobingo i Christels och Bennys hage. Insatsen är 

20 kr per ruta. Medtag fikakorg; grill finns. 

Arrangemanget ställs in vid dåligt väder. kl 18 

 

12/8 Gröningenkväll för nya och gamla Vanstadbor. 
Medtag fikakorg; grill finns. Invigningsceremoni, 

barnaktiviteter och byavandring. från kl 16 

 

7/10 Byapub. Snacks och dricka till självkostnads-

pris. För dem som vill: dartturnering och 

frågesport. I församlingshemmet. kl 19–23. 
Endast medlemmar i byalaget. 

 

3/12 Julgranständning på Gröningen. Julen blåses in 

med byahornet. Glögg och pepparkakor. kl 16 

 
10/12 Ridande Lucia i Carinas och Bosses ridhus på 

Lilla Lassaröd. Försäljning av glögg, pepparkaka, 

grillad korv. Lotteri. kl 17 

 

25/3 Årsmöte 2018 i församlingshemmet. kl 14 

 
 

Andra aktiviteter planeras in efterhand, bl.a. fler grillkvällar 

på Gröningen samt fikakvällar och filmvisning i församlings-

hemmet. Håll utkik på anslagstavlan vid pumphuset, på 

www.vanstadbyalag.se och i Vanstadgruppen på Facebook. 

Nästan samtliga byalagets aktiviteter är öppna för alla, även 

för dem som inte är medlemmar i föreningen. Men vi vill 

förstås ha många medlemmar eftersom det då blir lättare att 

göra Vanstads röst hörd i olika sammanhang, till exempel vid 

diskussioner med kommunen, trafikverket m.fl. Och om du är 
medlem har du ju möjlighet att påverka vilka aktiviteter 

byalaget ska arrangera. 
 

Är du nyinflyttad? Hör av dig till styrelsen så bjuder vi på ett 

års medlemskap. Välkommen! 
 
Medlemsavgift 

Familj 100 kr 

Enskild medlem 50 kr 

Nyinflyttad 0 kr första året 

 
Betalas enkelt via byalagets swish: 123 346 9152 

 

Eller till bankgiro: 5021-7553 
Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan 
på bankgiroinbetalningen! 

 
Välkommen som medlem i vår förening! 

 

 
 

Utförsäljning av hembygdsböcker 

Detta är Vanstad, en byaskrift sammanställd och utgiven 2000 

av Vanstad byalag. (nytryck 2004) 

 

Ett kompletterande häfte där senare ägarbyten i byn finns 

med. 
 
Detta är Vanstad landsbygd, en skrift om gårdarna, husen och 

folket utanför Vanstad by och Äsperöds samhälle. (2006) 

 

Paketpris för båda böckerna plus kompletteringshäftet: 250 kr 

Hör av dig till styrelsen om du vill köpa. 

  



Vanstad byalag 

 

 

Program 

2017 

Styrelse 

 

Ordförande Katarina Persson 0730-752254 

Vice ordf. Benny Nilsson 0733-161735 

Sekreterare Christina Arvidsson 070-2667590 
Kassör Johnny Jönsson 070-5283230 

Ledamot Stefan Olsson 070-5175731 

Ledamot Magnus Nilsson 0733-621020 

Suppleant Kristina Nilsson 0730-205951 

Suppleant Håkan Garton 0706-558361 

Suppleant Michael Johansen 070-7907193 
Suppleant Martina Salvin 073-9660399 

 

 

Hemsida: www.vanstadbyalag.se 

Epost till styrelsen: styrelsen@vanstadbyalag.se 
Epost till webbansvarig: webb@vanstadbyalag.se 

 

 

Postadress:  

Vanstad byalag 

Vanstadskogsväg 381 
275 70 Lövestad 

 


