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 Nästa press-stopp 25/8 

Press-stoppen för 2021 är  10/2, 14/4,  25/8,  17/11 
 
Redaktör: Maria Joelsson, Ryda Siggesgården 3 
E-post: rydabladet@hotmail.com.  
 
Rydabladet finns att läsa på helåsintresseförening,se 
och på amandashus.se.                                               

       Maria Joelsson 

Är du cyklist eller skogstokig? 
 

Sommaren 2021 erbjuder Ryda SK två 
olika naturpass: Cykelpass runt Vara, St 
Levene, Jung, Tråvad och Arentorp.  

Naturpass i skogen i Ryda vid Almesåsen. En 
karta 70kr köper du på Sporttorget i Vara fr om maj. 
Upplysningar: Maria Ahlberg 0733 589077 eller 
mail till rydask@telia.com 

 
Skogsbingo söndagar t om 23 maj 

 

VIKTIGT att vi ALLA hjälps åt genom: Håll i, håll 
ut och håll avstånd. En person/sällskap vid köp 
och rättning. Gå in via rampen och ut via trappan. 
Håll avstånd vid tipsstationerna. Ta gärna med egen 
penna. TACK för att vi är rädda om varandra. 
Starttid kl.9.30-11.30.  
   Ryda Skidklubb www.rydask.se 
 

    
 

. 

Hjälp önskas 

Rydabladet är ett bra sätt att få information om vad som 
händer i vår fina bygd. Redaktionen och distributionen 
sker helt av ideella krafter och nu behöver vi hjälp för att 
kunna fortsätta. Har du möjlighet att hjälpa till med  
utkörning av Rydabladet så kontakta Lena Johansson 
0768015006 eller Siv Hellqvist 0702566009. Eller epost 
rydabladet@hotmail.com. Skicka gärna din epost adress 
om du har möjlighet att få Rydabladet digitalt.  



 
 
 

 

 

 

 

Strövtåg i hembygden 2021 
Ryda Hembygdsförening 

Nu har vi en ny sommartävling 

 

Gör små utflykter i vår vackra hembygd. Cykla, gå eller åk 
bil. Hembygdsföreningens ”stugor” är bra utflyktsmål.  

Utanför varje stuga finns frågor som bildar en tipspromenad. 
Två frågor per ställe. Pågår 15/5– 30/6. Skicka svar, namn 
och tfn till mona.kopsen@hotmail.com eller  Mona Köpsén 
Ryda Ekebacka 8 534 96 Vara, senast 1 juli.  

Vinster: trisslotter. Rätt rad och vinnare meddelas på vår 
hemsida och på anslagstavlan vid Helås lekpark. 

  Ryda Hembygdsförening, www.hembygd.se/ryda 

Fråga 1-2 Eklundsstugan   

(nr 1 på kartan) 

Fråga 3-4. Snickeriet           

(nr 5 på kartan) 

Fråga 5-6. Lars-Augusts            

(nr 3 på kartan) 

Fråga 7-8. Ryggåsstugan 

i Åshult. (nr  2 på kar tan) 

Fråga 9-10. Skvaltkvarn-

en och Gamla festplatsen    

(nr 4 o 6 på kartan– samma 

frågor på båda ställena) 

Mötesplats Trädgård  4/7 

Välkomna till Tony & Maria, Siggesgården 3 Ryda, kl. 10-17 
då vi är med i Mötesplats Trädgård. Se mer information på 
www.motesplatstradgard.se. Det finns många trädgårdar i när-
området som är öppna. 


