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Söndagen den 2:e april är det årsmöte, kl 16.00 i Byastugan. Alla dokument finns på 
hemsidan.

Skärtorsdagen den 6:e april, kl 15.30 är det traditionsenlig äggrullning och påsklekar vid 
byastugan. Byagillet bjuder på saft, kaffe och fixar ägg att rulla. Ta gärna med egen fika eller 
kanske till och med något att bjuda dina grannar på. 

Lördagen den 22:april kl 10-12 är det dags för byastädning/skräpplockning. Vi hjälps åt att 
snygga till vägkanterna från skräp. Sopsäckar kommer att finnas vid Byastugan om man inte 
har en egen hemma. Grillad korv kommer att finnas vid byastugan mellan kl 11.30 och 12.30 

Söndagen den DATUM inom KORT,  kl 10 inviger vi vår nya fina lekplats i stationsbyn. 
Kom och lek och träffa dina grannar. Byagillet har grillen igång så ta med något att grilla om 
ni blir hungriga. 

Söndagen den 28:e maj kl 10-13 är det dags för årets växt- och fröloppis vid byastugan. Har 
du sått för mycket, har du plantor över, delade perenner eller annat växtmaterial? Då är 
loppisen ett perfekt tillfälle dig. Här kan du även passa på att prata, få råd och tips kring 
odling och trädgård av dina grannar. Du kan även ta med dig krukor och andra trädgårdsprylar
som du inte använder. Mer info kommer!

OBS – dessa aktiviteter spikas först efter årsmötet – programblad kommer.
Och så händer det ännu mer;
Det blir sommarmingel vid byastugan i mitten av juni. Vi träffas och pratar, spelar boule, 
träffar styrelsen och aktivitetsgruppen. Datum och mer info kommer!

En eller ett par sommarsöndagar spelar vi fotbollsmatch för alla. Helt kravlöst inviger vi vår 
nya femmanna plan på gräsplanen mitt i Vadensjö kyrkby med att kicka lite boll. Är du ingen 
spelare går det lika bra att bara komma och umgås. Ta med dig en picknickfilt och lite fika om
du känner för det. Mer info kommer även om detta fantastiska event.

I början av augusti blir det Barnloppis vid byastugan. 
Ett nytt grepp, eller har det hänt förr – minnet är kort.
Ladda inför detta event och kolla in hemsida och/eller FB för kommande info, datum kl. osv.

Hoppas att vi ses på våra aktiviteter, mycket Välkomna!
Styrelsen i WBG 


