
   

 

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 Ag-

neta 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 och Thomas Falkeborn 073-375 27 46 

Webmaster Jacqueline Hellsten 0707-25 62 69 

 

 

 

                                                     Sommarprogram 2021 

 

Vandringslederna 20/6 kl 10:00  arbetsdag med översyn. Kaffe och tilltugg vid återsamlingen 

står Sockenföreningen för. Ingen föranmälan. Vi fördelar oss i lämpligt antal grupper. Tag gärna 

med en sekatör eller såg. 

Lederna ses över. All informationstexter byts till nya. Texterna innehåller även att man kan ge 

bidrag via Swish genom att ex skanna QR-kod för respektive led eller Hopenbadet.  

Ledansvariga är; 

Skogsleden                            Anders Lundin 

Våtmarksleden                            Adéle och Staffan Bergentoft  

Fornminnesleden                           Peter Edling och Tord Bonde  

Öksundsleden                           Mickan Flink och Claes Norberg 

 

Uppstart Boule 20/6 kl 18:00.  

Officiell invigning och tack till de som tagit initiativet och arbetat med renovering och uppgrade-

ring av banorna.  

Föreningen bjuder på korv. Tag med egen dryck efter tycke och smak.  

Även Boule har en egen Swishkod. 

 

Midsommarafton Fredag 25/6 Alla gamla och nya vänner hälsas välkomna till Midsommarfi-

rande på Torps Säteri. 

Program 

•    13.00 Gemensam lövning av majstången/midsommarstången. 

•    14.00 Dans och lekar till för vuxna och barn. Fri entré (medtag egen kaffekorg). 

•    Inget program för kvällen i Rosenhanska magasinet. 

Glöm inte att betala medlemsavgiften 2021 som är 150: - per hushåll 
Bankgiro 316-7731 



   

 

På grund av Coronaepedemin skall firandet ske familjevis med egna kaffekorgar i behörigt avstånd till 

övriga med anledning av smittorisken. Eventuella lekar och danser får också ske familjevis. 
  

Årensning Lördag 10/7  I år har vi vatten nog i sjöarna och fördämningen är nu öppen till 50%. Planen 

är att var och en får tillfälle att göra en trevlig å-färd med vänner under den dagen med valda egna flyte-

tyg. Tider och eventuella arrangemang meddelas inom kort. William Hellsten är Amiral och arrangör 

073-059 59 50 

 

Loppis är tyvärr inställd i år också. Vi hoppas och tror på 2022. 

 

Puben hoppas vi kunna stara igen i början av September om inte Folkhälsomyndigheten sätter 

stopp! 
 

För att göra den uppdaterade Huby-Oppunda broschyren mer tillgängligt så finns nu en postlåda vid 

informationstavlan så att besökare lätt kan ta en. Vi har många som kommer dit och tittar på ledkartorna. 

 

Åtgärder på sockenhuset.  

Källardörren kommer att bytas till en ny isolerad med kodlås.  

En gång kommer att anläggas med plattor fram till källardörren. Då kommer alla kyrkobesökare att lät-

tare kunna gå dit utan att smutsa ner sina skor. 
 

 

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 Årsmöte 22/6 se hemsidan för info. 

 

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

verk, konst, yrkesverksamhet eller annat? Kontakta Jacqueline Hellsten, vår webbmaster, så hjälper hon 

Dig. Tel: 0707-256269. jacqueline@rosenhanska.se 

 

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/ 
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