
   

 

Meddelande från Husby-Oppunda Sockenförening www.husby-oppunda.se 

 

 

 

 

Sockenstugan bokas hos  

Tord Bonde 070-367 23 23 tordbonde@telia.com 

 

Hantverksgruppen träffas varannan tisdagskväll 

ojämna veckor i sockenstugan. Kontaktperson Agneta 

Graffton tel. 0155-93 151; 073-960 45 63 

 

 

Ordförande Lars Graffton 073-595 00 38. Kassör Hans Backlund 073-033 96 28. 

Sekreterare Tord Bonde 070-367 23 23 

Webmaster Jacqueline Hellsten 0707-25 62 69 

 

 

 

                                                     Sommarprogram 2020 
  

 

Nytt datum för Årensningen är lördagen den 11/7 
Dämmet i Vad öppnas mellan kl 11-18. Planen är att var och en får tillfälle att göra en trevlig å-färd med familj och 

vänner under den dagen med egna flytetyg. Inga övriga arrangemang planerade men fritt att improvisera!  Start 

13:00 vid Akalby bro.  
 

LOPPISEN ÄR INSTÄLLD! 

 

Matkassar från ICA Maxi till Råby är nedlagt på grund av minskat intresse. Matkassar kan beställas på ICA Maxis 

hemsida för utleverans vid särskild genomkörning med bil. 

 

Handla närproducerade livsmedel! 

Elin Beckman, Berga säljer lokalproducerat gräsbeteskött elin177@hotmail.com 0737-63 52 96   

Vrena grönt, har fina grönsaker till bra priser http://www.vrenagront.se 070-647 00 05 

Vrena viltslakteri har fint styckat vilt till försäljning på fredagar 10-18, lördagar 11-15. www.vrenaviltslakteri.se 

 

Gå in på www.kommunbygderadnykoping.se och ta del av ansträngningarna för Din hembygd. 

Se här om  Ny film sprider det lokala utvecklingsarbetet i Kiladalen 

 

Om Du vill få en påminnelse inför varje evenemang i puben så sänd Din mailadress till tordbonde@telia.com 

Vill Du synas på hemsidan www.husby-oppunda.se med din verksamhet i form av stuguthyrning, hantverk, 

konst, yrkesverksamhet eller annat? Kontakta Jacqueline Hellsten, vår webbmaster, så hjälper hon Dig. Tel: 0707-

256269. 

Jacqueline.hellsten@telia.com 

Om Du har en mailadress, sänd den till tordbonde@telia.com. Det sparar mycket tid, arbete och porto om vi kan 

sända mail i stället för brev till Er, och Du får också påminnelser inför alla kommande evenemang per mail.  

 

Gå in på dessa länkar för att skydda dig för id-kapning.   https://www.adressandring.se/adresslaset   

https://www.dinsakerhet.se/idkapning https://rikatillsammans.se/2016/09/30/sparra-obehorig-adressandring/ 

Glöm inte att betala 

medlemsavgiften 2020! 

150: - per hushåll 
Bankgiro 316-7731 
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