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Håll ut - snart är våren här!
I skrivande stund verkar det som om denna vinter kommer att passera utan större snömängder eller arktiska extremtemperaturer. 
Helt säkra kan vi naturligtvis inte vara - och vädret styr vi lyckligtvis inte! Helt säkert är emellertid att vi går en spännande 
tid till mötes med många aktiviteter i bygden. Byalagets program för 2023 är både ambitiöst och omfattande. 
Redan söndag 19 mars är det dags för vårstädning och alla är välkomna att vara med! Söndag 26 mars 
är detså dags för byalagets årsmöte som vi för fösta gången kommer att kunna hålla i vår nya byastuga. 
Jag vill också redan nu passa på att flagga för den mycket trevliga traktorcruisingen lördag 27 maj. 

Tillsammans gör vi vår bygd till en ännu bättre plats att bo på! Bli medlem du också och ge ditt 
bidrag för att vår bygd skall leva och utvecklas! Årsavgift 100 kr/år och person. Se mer information 
på vår nya hemsida sjorupvallosabyalag.se

Mars 2023

Byastugan godkänd att använda! 
Äntligen har vår byastuga på idrottsplatsen 
blivit besiktigad och är godkänd att ta i bruk!

Från måndag 27 mars är det nu möjligt att 
hyra stugan när den inte används för ge-
mensamma aktiviteter. Invändigt är ytan 
ca 55 kvm och rymmer ett stort allrum med 
köksavdelning, ett litet teknikrum och en 
rymlig toalett. Prislista och regler för uthyr-
ning kommer att publiceras på byalagets 
hemsida under våren. Är du intresserad av 
att hyra byastugan, kontakta byalaget på 
fam.ljungfelt@gmail.com

Även belysning finns nu på plats. Den ena 
kan tändas i grillkåtan (timer). Fotbollsplanen 
kan också tändas men just nu bara inifrån 
stugan. Lösning på detta är på gång.

Sedan arbetet påbörjades i våras har vi 
haft ett troget gäng eldsjälar funnits på 
plats. Tillsammans har de lagt ner mycket 
tid och energi för att vi bybor skall få en 
naturlig gemensam träffpunkt. Ingen 
nämnd och ingen glömd.

Dags för Dags för 
årsmöte!årsmöte!         Hållbarhet i fokus på årsmötet 26 mars

      Föreläsare denna gång är Melinda Frigyesi Almström, 
kommunikations- och hållbarhetschef hos Trelleborgs 
Energi. Miljö och hållbarhet är två högaktuella ämnen. 
Passa på att ta del av tips, råd och nyheter om hur vi 
alla kan bidra till ett bättre samhälle. Välkomna till Rynge 
idrottsplats 16.00. Från 15.30 serveras fika.

Vill du bli vår funktionär?
I samband med våra aktiviteter behöver vi 
hjälp av fler än styrelsen. Det kan röra sig om 
att t ex hänvisa trafik, entrévärd, servera kaffe/
kaka, sätta upp skyltar. Har du möjlighet? Med-
dela dig till fam.ljungfelt@gmail.com, maria@
greatreklam eller via Messenger på Facebook.

Du vet väl att vi sedan en tid tillbaka har 
ny hemsida -  sjorupvallosabyalag.se? 
Vi finns också på Facebook, följ oss 
gärna där.

Lennart Ljungfelt • Ordförande byala
ge

t



Skräpplockardag söndag 19 mars
Ren och fin natur vill vi alla ha. Vi gör en 
gemensam insats varje år och rensar upp 
i våra närområden. Bidra du också och 
plocka vad just du har möjlighet till. Samling 
på idrottsplatsen 10.00. Färgstark klädsel 
(reflexväst eller liknande). Påsar tillhanda-
hålles på plats, övrig utrustning medtages.

Har du växter som kan glädja andra?
Vi behöver växter till att försköna vår idrotts-
plats med. Allt av intresse: Buskar, klätter-
växter, perenner och lökar. Vi återkommer 
med datum när de kommer att sättas i 
jorden, då tar vi gärna emot hjälp vid en 
planteringsdag eller två. Frågor besvaras 
av byalaget: fam.ljungfelt@gmail.com

Nu finns det möjlighet att köpa skylt på 
idrottsplatsen! Vi erbjuder ditt företag en 
god synbarhet och du stödjer både byala-
gets aktiviteter och landsbygden. 
Skyltarna är 2x1 meter och kostar 3 000 kr 
för ett år, 3 800 kr för två år. 
Mer info: maria@greatreklam.se

Hej företagare, vill du 
synas med skylt på IP?

Vi har fått önskemål från byarnas ungdomar 
om att en skateramp vore rolig att få på 
idrottsplatsen. Platsen finns för att upplåta 
detta, men material och arbetskraft be-
hövs. Besitter vi tillsammans kompetensen 
för att bygga detta och göra idrottsplatsen 
ännu mer attraktiv för våra barn och ung-
domar? Hör gärna av dig till fam.ljungfelt@
gmail.com eller via Messenger på Face-
book om du har tankar, idéer och kunskap 
om sådant här projekt. 

Vi är glada över att på kommande 
årsmöte kunna välkomna Stephanie 
Eriksson till styrelsen. Tillsammans med 
sin man Thorsten köpte hon under 2019 
hus i Vallösa och i september 2021 
flyttade de hit permanent. Stephanie 
kommer ursprungligen från Baltimore i 
USA, har bott i Stockholm i 46 år men är 
nu vår härliga granne! Hon är utbildad 
civilekonom och har bl a arbetat inom 
IT-branschen samt haft eget konsult-
företag med jobb som chefscoach 
och förändringsledare. Hennes stora 
intressen är trädgård, träning och golf.

Säg hej till alpackorna med familj!
Som de flesta av oss noterat har vi fått nya 
ulliga och gulliga grannar. Deras matte 
Julia och husse Lee  flyttade till Rynge i 
augusti 2021. Lee är från England och de 
bodde där i många år innan flytten hit. 
När barnen kom (2018 och 2020) infann 
sig också en stark hemlängtan till Sverige. 
Lee var med på tanken att flytta men inte 
till Malmö där Julia vuxit upp, utan ut på 
landet där han skulle kunna ha plats för 

sina maskiner. Lee drev entreprenad och 
byggfirma i England i 12 år och ville fortsät-
ta med det här i Sverige. CHA Entreprenad 
startades förra året och Lee utför gräv- och 
markarbeten runt om i skåne. 
Julia som alltid drömt om att bo på landet 
tyckte deras deal var okej. Hon gillar dess-
utom att sticka och att arbeta med ull så 
när de skulle välja djur var det antingen får 
eller alpackor det skulle bli. Vi vet vad valet 
föll på och vi är många som stannat till och 
pratat med dessa härliga sötnosar.

Julia berättar vidare att alpackor är lugna 
och lite reserverade djur men samtidigt väl-
digt nyfikna. De har alla olika personligheter 
och roller inom flocken. De är nyfikna på 
familjens barn och gillar att svalka fötterna i 
en liten pool när det är varmt ute. De första 
alpackorna flyttade in i februari 2021 och i 
november kom ytterligare två. I juni väntar 
de sin två första crior (alpackabebisar).

Behöver du hjälp med gräv- och mark-
arbeten? Välkommen att kontakta Lee på
0768-76 24 58 eller info@chaentreprenad.se
Mer info finns på chaentreprenad.se

Hälsa 
på Holahög

Skateramp?

Stöd Sjörup-Vallösa 
byalag med din gåva
Med högre ambitioner följer också 
högre kostnader. Vill du att bygden 
skall bli en ännu bättre plats i fram-
tiden? Byalaget tar tacksamt emot 
alla bidrag som gör att vi kan 
utveckla verksamheten ytterligare. 
Tack! Bankgiro: 5670-1147

PROGRAM 2023
Aktiviteterna som byalaget planerar 
görs för oss bybor och för vår glädje 
och gemenskap. Vi har nu satt ra-
marna för i år. Vår ambition har varit 
att erbjuda ett lika inspirerande och 
attraktivt utbud av evenemang som 
förra året. Vi blir väldigt glada om ni 
deltar, kommer med idéer, sprider 
ordet och sluter upp på vår nya fina 
mötesplats. I år har vi dessutom helt 
nya möjligheter när vi nu har vår 
byastuga att använda oss av.

• Vårstädning 
 sön 19 mars 10.00
• Årsmöte sön 26 mars 16.00
• Valborg sön 30 april 20.00
• Bakluckeloppis 
 sön 21 maj 13.00
• Midsommar fre 23 juni 13.00
• Temavandring ’Skyltarna i 
 Rynge’ sön 2 juli 14.00 
• Allsång sön 13 aug 17.00
• Bakluckeloppis 
 sön 3 sep 13.00

Ny kassörNy kassör
i byalageti byalaget


