
Aktiviteter 2019 
 
24/4 Kl 18. Frö- och plantbytarkväll i församlingshemmet. 

Ta med fröer, sticklingar och plantor och byt mot 
andra sorter. Anmälan via sms till 073-664 93 38. 

 
30/4 Kl 18. Valborgsfirande vid Per-Emils mölla med bål, 

om lämpligt väder, och allsång. Efteråt får den som 
vill gärna grilla på Gröningen. 

 
19/5 Kl 10. Vanstad IF ordnar loppis på idrottsplatsen. 
 
8/6 Loppis på Gröningen. Vill du sälja? Anmälan via sms 

till 073-664 93 38. 50 kr/bord, gratis för medlem i 
byalaget. Mer info kommer på anslagstavlan, i 
Facebookgruppen ”Vanstad” och på hemsidan 
vanstadbyalag.se. 

 
20/6 Kl 18. Da’n före. Midsommarstången på Gröningen 

kläs och dansas in. Ta med blommor och blad + 
picknickkorg; grill finns. Ställs in vid dåligt väder. 

 

13/7 Kl 18. Kobingo i Christels och Bennys hage. Insats 20 
kr/ruta (endast kontanter). Medtag picknickkorg; grill 
finns. Ställs in vid dåligt väder. 

 
15/9 Kl 13. Byavandring. Samling vid Gröningen. Medtag 

eftermiddagsfika. 
 
26/10 Kl 19. Byapub med quiz.  

Endast för medlemmar i byalaget.  
 
1/11 Kl 18. Marschalltändning. Samling vid Gröningen. 

Medtag marschaller och tändare. 
 
1/12 Kl 16. Julgranständning på Gröningen. Julen blåses 

in med byahornet. Byalaget bjuder på glögg och 
pepparkakor.  

 
15/12 Kl 17. Ridande Lucia i ridhuset, Lilla Lassaröd. 

Försäljning av glögg, pepparkaka, korv. Lotteri.  
 
29/3-2020 Kl 14. Årsmöte i församlingshemmet.  

Andra aktiviteter planeras in efterhand och efter väder, t.ex. 
trädgårdsarbete på Gröningen och grillkvällar. Håll utkik  
på anslagstavlan vid spruthuset, på vanstadbyalag.se och  
i Vanstadgruppen på Facebook.  
 
De flesta av byalagets aktiviteter är öppna för alla, även för 
dem som inte är medlemmar i föreningen. Men vi behöver för-
stås 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.  
 
► Är du nyinflyttad? Välkommen till byn! Hör av dig till 
styrelsen så bjuder byalaget på ett års medlemskap. 
 
 
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 
 
Obs! Skriv ditt namn plus ”medlem” i meddelanderutan på 
inbetalningen. Välkommen som medlem i vår förening!  
 
 
Försäljning av hembygdsböcker 
Detta är Vanstad, en byaskrift sammanställd och utgiven 2000 
av Vanstad byalag. (nytryck 2004) 100 kr 
 
Ett kompletterande häfte med senare ägarbyten i byn. 20 kr 
 
Detta är Vanstad landsbygd, en skrift om gårdarna, husen och 
folket utanför byarna Vanstad och Äsperöd. (2006) 200 kr 
 
Paketpris båda böckerna plus kompletteringshäftet: 250 kr 
 
Hör av dig till styrelsen om du vill köpa! 
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Grannsamverkan 
Alla som bor i Vanstad med omnejd är välkomna i vår grann-
samverkan, som administreras via appen Coyards. Genom 
den praktiska appen kan det blixtsnabbt gå ut info från t.ex. 
polisen eller kommunen och vi kan uppmärksamma varandra 
om det händer något. För att gå med i grannsamverkans-
gruppen, gör så här:  
 
► Ladda ned gratisappen Coyards från Google Play eller App 
Store och registrera dig sedan som användare. Sök efter 
gruppen ”Vanstad byalag” och klicka i väg en ansökan om att 
gå med i gruppen. (Hör gärna av dig till styrelsen om du 
behöver hjälp med detta.) 
 
Dna-märkning 
Polisen rekommenderar MärkDNA i brottsförebyggande syfte. 
Det finns ett par olika tillverkare av dna-märkning och alla 
fungerar lika bra, enligt kommunpolisen. 
 


