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Styrelse
Urban Norlin
Jörgen Myhrman
Sven Erik Nordin
Viola Schavon
Katarina Sjödin

Kassör: Stefan Kasos
Revisor: Barbro Gunsth-Norlin
Rev.-suppleant: Meta Svensson

Surströmming
Carin Walldin
Gunnel Östman

Röjning runt sjön
Ove Sjödin
Thomas Lundin
Ola Wahlman
Håkan Jonsell

Majbrasa och gökotta
Urban Norlin
Ulf Carlén

Vassklippning i sjön
Thomas Lundin

Pimpelfiske
Håkan Andersson
Sven-Erik Andersson

Lyskväll
Jörgen Myhrman
Urban Norlin

Resultat av årsmötet 110404
(Fullständigt protokoll från mötet kommer att finnas på vår hemsida)

Skidspår
Ove Sjödin
Rolf Mattsson

Barnens dag (-ar)
Anna Johansson
Ingrid Nordlinder
Mats Svedlund

Badstrand/grillplats
Sören Hansson
Ingrid Berglund
Kajsa Svensk

Tomten i berget
Ove Sjödin

Vårbasar
Inga-Greta Mattsson
Ann-Kristin Norlin
Ellen Sjödin
Ingrid Berglund

Valberedning
Tomas Lundin
Mats Svedlund
Ove Sjödin

Fastighetsgruppen
Rolf Mattsson
Mona Franzén-Lundin
Owe Walldin
Sören Hansson
Sven-Erik Andersson

Ansvariga för årets traditionella, återkommande aktiviteter

Ovanstående funktionärer utgör litet av ”skelettet” i Byalaget. Men för att det skall

bli en levande ”kropp”, så behövs det förstås en hel del muskler och andra organ. Ju fler

som blir aktiva och delaktiga i Byalagets verksamhet, desto roligare och trivsammare

blir det. Och det är ju för allas vår trivsel som Byalaget finns. Kom med du också!!
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Lördagen den 9/4 hade vi Musikkafé med musik och allsång. Hela 75 personer
(inkl. barn) kom till evenemanget. Familjen Jonsell, d.v.s. mamma Ingemo med
barnen Christer, Elionora, Ulrika och Veronica, samt deras kamrater Viktoria och
Therese bidrog till det musikaliska, tillsammans med välkände Per Wetter (se
bild nästa sida). Förutom det vokala inslaget trakterades såväl piano som gitarr
och fiol. Det hela var mycket uppskattat och kommer sannolikt att upprepas i
någon form. Till yttermera visso skänkte aktörerna hela sitt arvode till Byalagets
kassa! Ett stort TACK! Det omfattande allsångshäfte som Ingemo Jonsell gjort
sig besväret att skriva ut, har Urban kopierat och bundit in i trevliga plastpärmar
i femtio ex, vilka således för framtida bruk finns tillgängliga på kapellet.

Annandag påsk firade Svenska Kyrkan traditionsenligt högmässa i kapellet.
Kollekt till Byalaget...

Den 30 april, Valborgsmässoafton, eldades den vanliga brasan öster om kapellet.
Ett fyrtiotal deltog i firandet... Håkan och Ingemo Jonsell tillsammans med sonen
Christer, samt Inga-Lisa Nordin stod för vårsångerna (som värmde i kylan).

Kommande aktiviteter mm

Alla tisdagar framöver, kl. 18.00 - 20.00, träffas vi för gemensamt arbete vid
kapellet. Det finns en hel del som behöver snyggas till och förbättras!

Thomas har röjt på ”Hammar´n”, söder om landsvägen vid kapellet, vilket ger
möjligheter till en ”rastplats” med trevlig utsikt över Gränsesjön. Han skall också
transportera en skopa jord för bättre jordmån åt blommor som planeteras vid
kapellet - samt skänker virke till bord/bänkar vid ovan nämnda ”rastplats”.

Den 25 maj blir sista onsdagen med ”Öppet hus” för säsongen. I stället startar
liksom föregående år motionscyklingen den 1 juni och pågår under sommaren.

Tunnbrödsbakning kommer snart att ske under ledning av Gunnel Östman.

Nästa månadsmöte blir den 6 juni, kl. 19.00

En ev. gemensam resa (med buss eller bil) har diskuterats - ev. till Härnösand
och båttur med förtäring därifrån...

Badplatsen söder om sjön kommer att ändras en del p.g.a. plöjning av intillig-
gande åker. Ev. kommer den fasta grillen att flyttas några meter.

Kapellet är uthyrt den 5, 7, 18 och 19 maj.

Traditionell Gökotta den 2 juni (Kristi Himmelsfärdsdag) klockan 07.00 - på berget
nordost om kapellet. Samma dag konstutställning i kapellet från kl. 11.00

Genomförda aktiviteter
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Omslagsbilden
Fjärilen med det välklingande namnet Påfågelsöga övervintrar som fullt utbil-
dad fjäril och kan därför synas väldigt tidigt på våren. Ofta ser den då litet sliten
och tilltufsad ut efter vintervilan. Redan den 4 april i år togs denna bild - som
alltså får bli redaktionens hyllning till den vår som väl nu ändå definitivt får anses
vara här. Den hand fjärilen sitter på tillhör min dotter Sara/SE

Byalagets Hemsida har fortfarande adressen:     www.grangsjo.se

Medlemsavgift
Ytterligare en upprepning från föregående nummer: Oförändrad medlemsavgift
från föregående år - 50 kr/år för en person, och 100 kr/år för en familj. Avgiften
sätts in på Byalagets bankgiro 396-7221396-7221396-7221396-7221396-7221. Glöm bara inte att ange vem du är och
vad betalningen avser! Glädjande många nya medlemmar har tillkommit på
sistone.

Ordförande Urban Norlin delar ut välförtjänta blommor till de medverkande efter
musikkaféet den 9 april (Foto: Ove Sjödin)

SKOLTRÄFFEN

Planeringen för skolträffen fortsätter. Datum är alltså bestämt till
lördagen den 2 juli.

Vi samlas vid kapellet kl. 13.00 - intar viss förtäring och umgås. Ingen
särskild underhållning el. dyl. planeras. Det viktigaste är att få träffas.

Däremot är det förstås fritt fram, om någon vill berätta gamla skolminnen
eller annat. Planeringen är sedan att de som vill och kan också skall ha

möjlighet att besöka vår gamla skola

Besked om deltagande bör lämnas senast den 27/6.
 till  Ingrid Berglund, tel: 0652-21256 - eller till

Sven Erik Nordin, tel: 0652-14034.


