
   

   

                                           Meddelande från                                                      
Husby-Oppunda Sockenförening 
http://www.husby-oppunda.se 

 
Sockenstugan bokas hos Tord Bonde 070-367 23 23 
Boule kan spelas när ni behagar! Bilda egna grupper! 
Anmälan till adele.bergentoft@telia.com 
Pingisbord finns i sockenstugan för medlemmar. 

Hantverksgruppen träffas varannan måndag 13:30 
(ojämna veckor) i sockenstugan. Kontaktperson Agneta 
Graffton 073-960 45 63  
Hjärtstartare finns i sockenstugan. 

 
Vinter och vårprogram 2023 

 
Ordförande Tord Bonde 070-367 23 23; Vice ordförande Elisabet Åfors 072-700 68 24  
 Kassör Hans Backlund 073-033 96 28; Sekreterare Thomas Falkeborn 073-375 27 46;  

Webbmaster Jacqueline Hellsten 0707-25 62 69 
 
 

 
 
 
Välkommen till våra evenemang i sockenstugan mitt emot Husby-Oppunda kyrka och som börjar klockan 18.00 med måltid 
18:30 om inte annat anges. Tanken med tidigareläggning är att även familjer med barn skall kunna vara med och då kunna ta 
med sig barnen.  
Pubvärdarna serverar soppa, smörgåsar, öl och andra drycker samt kaffe och kaka till låga priser. Man slipper laga mat hemma 
denna kväll.  
Eventuella program meddelas inför varje pubtillfälle. 
 
Onsdag 8 februari program ”Turism på annans mark” Moderator Jacqueline Hellsten 
Pubvärdar Jacqueline och Daniel Hellsten 
 
Onsdag 22 februari 
Pubvärdar Andrea Ödegården och Sebastian Nilsson 
 
Onsdag 8 mars Årsmöte som meddelas på detta sätt som kallelse. Välkomna! 
Pubvärdar Lina Sjögren och Tomas Neumüller 
 
Onsdag 22 mars 
Pubvärdar Rosmarie och Knut Lewenhaupt 
 
Onsdag 5 april 

Pubvärdar Lise och Håkan Lövkvist 

Onsdag 19 april 
Pubvärdar Marianne och Lasse Skog 
 
Onsdag 30 maj Valborgsmässoafton 
 
 
 
Övrig verksamhet:  

Medlemsavgiften 2022 är 150: - per hushåll.  Bankgiro 316-7731 
Vet Du inte om Du redan betalat så fråga Hans eller Tord  



   
 
Bouleverksamheten! Ni är alla välkomna att bilda era egna grupper och spela boule på de banor som finns.  
Banorna är nu renoverade, den ena till och med uppgraderad i tävlingsstandard 
Anmäl dig till adele.bergentoft@telia.com för att skapa en mailgrupp för bouleintresserade som kontaktplats. Där ska man 
kunna ta kontakt för att spontant samla en grupp och spela när andan faller på. 
 
Vandringlederna får inte glömmas bort. Gå in på www.husby-oppunda.se under ”Göra” finns vandringslederna. 
https://husby-oppunda.se/vandringsleder  
 
Handla närproducerade livsmedel! 
Elin Beckman Berga, säljer lokalproducerat gräsbeteskött 0737-635296  elin177@hotmail.com 
Vrena grönt, har fina grönsaker till bra priser, www.vrenagront.se 
I Råby finns nu en obemannad butik 24-7 som är tillgänglig dygnet runt med mobilt bank-id. 
Sara Palm på Vallby odlar grönsaker på friland. 070-247 29 01 
 
Skydda Dig mot identitetskapning genom nedan skydd mot obehörig adressändring på skatteverket 
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312e
ff6fd123f5.html 
 
Är Du med i Grannsamverkan Husby-Oppunda för att förhindra inbrott? Om inte kontakta Tord Bonde tord-
bonde@telia.com 070-3672323 så ordnar vi det. 
 
Om Du vill få en påminnelse inför varje evenemang i puben, sänd då Din mailadress till tordbonde@telia.com 
Vill Du synas på hemsidan www.husby-oppunda.se med din verksamhet i form av stuguthyrning, hantverk, konst, yrkesverk-
samhet eller annat? Kontakta Jacqueline Hellsten, vår webbmaster, så hjälper hon Dig. Tel: 0707-256269. 
jacqueline@rosenhanska.se  
 
Gå in på www.kommunbygderadnykoping.se och se vad Kommunbygderådet gör för vår bygd.  
Var med och försök påverka att landsbygden inte blir eftersatt staden. 1/3 av kommunens befolkning bor faktiskt på landsbyg-
den! Partierna har uppmanats att presentera vad de tänker göra för landsbygden!  
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