
Söndag 20 mars 10.00
Skräpplockardag
Plats: Start på Rynge idrottsplats.
Vårstädning längs byarnas vägkanter.

Söndag 27 mars 16.00
Årsmöte
Fika från 15.30. Plats: Rynge teater.
Föreläsare: Jessica Fredson, vd Ystad Energi.

Lördag 30 april 20.00
Valborg
Plats: Holahögsvägen.
Bål på Kjell Olssons äng med vårtal, körsång 
och lotterier.

Söndag 29 maj 13.00
Bakluckeloppis
Plats: Rynge idrottsplats.

Fredag 24 juni 13.00
Midsommar med
levande musik
Plats: Rynge idrottsplats.
Klä midsommarstång till dragspel, fiol och sång! 
Lekar, häst- och vagn, lotterier och tävlingar.
Biljett 20:-/vuxen

Söndag 3 juli 14.00
Temavandring
historiska fastigheter
Plats: Rynge idrottsplats
Ytterligare information och berättelser i 
anslutning till de kommande skyltarna.

Söndag 7 augusti 17.00
Allsång
Plats: Rynge idrottsplats.
Per-Ola Sandberg från Guldkanalen 
håller i allsång och musikquiz. För alla åldrar!
Ta gärna med picknick. Biljett 100:-/vuxen

Söndag 4 september 13.00
Bakluckeloppis
Plats: Rynge idrottsplats.

PROGRAM
VÅR/SOMMAR 2022
Välkommen till ett nytt år med byalaget! Aktiviteterna har 
de senaste åren legat lågt p g a pandemin, men nu har vi 
satt ett program för de närmaste månaderna. Hoppas att ni 
bybor finner det lockande.

KÖP BILJETT
Aktiviteterna byalaget planerar görs för oss bybor och för 
vår glädje och gemenskap. Vi blir därför väldigt glada om ni 
deltar i dem. En del av dem kräver mer planering/kostnader 
än andra och vi ser därför gärna att ni köper biljett till de 
arrangemang där det står angivet. Stort tack!
Ni betalar till bankgiro 5670-1147, märk med ert namn.

 BLI MEDLEM FÖR ENDAST 100:-
 Ombyggnationen av idrottsplatsen är glädjande nog 
 igång! Till denna får vi stöd från kommunen men bya
 laget måste också stå för en del kostnader. Detta gör 
 det ännu viktigare att vi får in medlemsavgifter och just 
 ditt stöd betyder jättemycket. Årsavgiften är 100 kr/
 vuxen och år. Viktigt att skriva ut alla namn som 
 betalningen gäller för. Bankgiro 5670-1147.

NY HEMSIDA
Du vet väl att vi har ny hemsida sedan i höstas? 
Besök den gärna: sjorupvallosabyalag.se

IDROTTSPLATSEN OCH HISTORISKA SKYLTAR
Följ utvecklingen på hemsidan.

TA DEL AV INFORMATION
Byalaget sparar på miljön och därför skickar vi numera ut all 
info via e-post. Endast i speciella fall används lappar i postlå-
dan. Hör av dig till jan.slofs.andersson@gmail.com om du har 
en e-postadress.

Byalaget ser fram emot få se DIG framöver.
Varmt välkommen!

Mer information om 
programmet finns på hemsidan

sjorupvallosabyalag.se


