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Nyåkersbygden i samverkan
för en levande och sjungande landsbygd

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar,

då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma

till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,

och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar

och lundens gröna träd,
de skola oss påminna

Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna

som räcker året om.

Byaringen direkt i brevlådan ger dig snabbt en överblick över månadens 
aktiviteter och erbjudanden. Du kan också annonsera om dina egna eller din 
förenings aktiviteter, annonsera köp och sälj eller marknadsföra ditt företag 

till en bred målgrupp. Kort sagt behöver vi dig och du behöver Byaringen!



Vårt alldeles speciella midsommarfirande… 
(22 juni)
börjar i…

Parken 13.00
Lövad skrinda Tipspromenad Lotteri Fika

Arr: Nyåkers IK

...vi fortsätter givetvis på…
Björnberget  18.00

Andakt
 Servering     Naturstig     Bilrally 

Det drogfria alternativet!

Arr: Nyåkers EFS

Söndag 3 juni kl. 18.00
Mässa

E Branzell
-----------------

Sommarmöten på Björnberget
Söndagar 19.00 

(1 juli - 12 aug) 

NYÅKERS EFS

MIDSOMMAR I NYÅKER

Vill du synas i nästa utgåva? 

Manusstopp 20 augusti. 
Nästa nummer kommer ut i början av september.

Kontakta: Kenneth Sjöström, 0930-51001 
kensjo2018@gmail.com 

eller 

Ragnar Kierkegaard Suttner, 
ragnar.suttner@gmail.com

Annonspriser: 
Föreningar/Privatperson gratis
Privata köp/sälj 20kr/20 ord
Företag 1/1 sida 100kr
1/2 sida 70kr
1/4 sida 50kr
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SOMMARCAFÉ 2018 Byahuset Nyåker
Lördag 30 juni - Lördag 7 juli kl. 12-16

Årets café startar med att Roland Lindberg har med sig sin släkt-
forskarsamling till beskådande. Är man nyfiken på sina rötter 
finns nu tillfället att komma och samtala med Roland. 

Vi avslutar med den stora Byaloppisen som förra året var mycket 
uppskattad. För info om denna se särskild notis. Vill du bidra med 
hembakat till sommarcafét tar vi mer än gärna emot detta!

Kontakt:
Malin Quist 073-5398481
Alexandra Johansson 076-1003464

BROBYGDENS BYALOPPIS 2018
Lördag 7/7 kl. ca. 11-17

Nu har du åter igen chansen att rensa bland dina gamla saker och 
vara med på Byaloppisen! 

Vi kör på samma koncept som förra året vilket var väldigt lyckat. 
Alla som vill är välkomna att delta i loppisen genom att sälja sina 
saker hemma på sin gård. Det kommer finnas en karta där vi märkt 
ut vilka gårdar/hus som deltar i loppisen så att loppisbesökarna enkelt 
hittar. Tillsammans bildar vi en stor Byaloppis vilket förhoppningsvis 
lockar många besökare. 

Det kostar ingenting att vara med men om man vill får man skänka en 
liten del av sin loppisvinst till intresseföreningens arbete. 
Vill du bli av med saker men inte ha loppis hemmavid kan du skänka 
dem till intresseföreningen som kommer ha ett loppisbord i byahuset. 

Anmäl dig med NAMN och ADRESS senast 26/6 
till malin.quist@gmail.com eller 0735398481
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Hemsändning onsdag, torsdag och fredag med ordermottagning 
från tisdag kl. 09.00. Ombud för: Apoteket (även receptutlämning), 

Systembolaget och Svenska Spel. Telefonkort.
Betala dina fakturor hos oss genom vårt förmånliga kundgiro.

Specialerbjudanden 
vecka 23 - 24

Loppis!
Brattsbackagården
28 juli 11.00-15.00

För info och bokning av bord.
070-643 67 13, 070-574 06 03

Hyra bord (180 x 80 cm) 100 kr
Servering

Arr: Brattsbacka Bygdegårdsförening

Notera i din kalender!
Surströmming 

Brattsbackagården 22/9 
kl. 17.00

Älgköttsoppa
Brattsbackagården 21/10 kl 17.00

Äntligen!!
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Sommarmöte Stenberg
Midsommardagen
23 juni kl. 12.00

Medverkan Kenneth Mattebo m.fl.
Sång och musik

Servering

Välkomna!

Arr: Nordmalingsbygdens 
Pingstförsamling

Fiskepremiär!
Målartjärn

Söndag 17 juni, kl. 09.00

Vinnare i jubileumslotteriet!

• Guldkort: N O Engström
• Premiärkort: Kent Thavelin
• Dygnskort: Josefin Eriksson

OBS! Lös ett guldkort, så är du med på lotteriet!

Arr: Orrböle SVO

Specialerbjudanden 
vecka 25 - 26

Öppettider
Mån - Ons 10 - 17 

Tor - Fre 10 - 18
Lördag 10 - 14

Telefon 0930 - 500 14
Välkommen!
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Brattsbacka Museum
Söndagskafé varje söndag i juli 

mellan kl 12.00 och 15.00

Den 15 juli bjuder traditionsenligt familjen 
Cammradt på musikunderhållning

Söndagen den 29 juli avslutas sommarens kafé med stort tårtkalas.

Servering, lotteri och loppisbord alla dagar
Vid frågor eller besök på annan tid,

tel 070-3846454 eller 0930-51014
Arr.: Brattsbacka bygdegårdsförening

     SOMMARCAFÉ ORRBÖLE BYGDEGÅRD

7/7   Skivor till kaffet 1200 - 2000. 
    Fri uppställning av loppis 1200 - 1700

8/7  Sommarcafé 1200 - 2000

9/7  Sommarcafé 1200 - 2100 
 Fjolårets succé åter, Greymen underhåller mellan 1800 - 2100
 Anmälan till Greymens underhållning 070-216 87 18
 Inträde 100: - fika finns att köpa. 

10/7  Sommarcafé 1200 - 2000

11/7  Sommarcafé 1200 - 2000
  Kvällsunderhållning med tårtkalas

EFTERLYSNING!

Hörnsjö friskola har tidigare haft teknisk kunniga föräldrar som hjälpt 
till att hålla tekniken smidig och fungerande. Vi saknar det i dagsläget 

och söker nu en person som skulle kunna hjälpa oss med detta.

Det kan gälla frågor som:
hjälp med felsökning om projektorn inte fungerar

bluetoothenheter som behöver kopplas upp mot varandra
barnskydd på iPads

Är du personen vi söker? 
Kontakta ordförande, Linda Olofsson 070-635 29 48
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