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VALBORG

KOMMANDE EVENEMANG & AKTIVITETER

Pimplare på väg ut på isen under årets pimpeltävling.
Foto:  Therese Philipsson

GRÖNA LOPPAN

Söndag den 30 april i Kedjeåsen! Brasan tänds 
20.00. Vårtal av Britt Larsson. Känd från Gôrskôjs 
revy i Karlskoga. Som vanligt bjuds även på tradi-
tionella vårsånger av  Karlskoga sångargille. Ser-
vering och pub finns i Kedjeåsgården. 
Välkomna....

Söndag den 4 juni är det dags för årets upplaga 
av Gröna loppan med försäljning av trädgårdsväx-
ter, loppis, servering m.m. Tid 13-16. Hör av dig 
till Siw Philipson på tel. 070-5234878 om du vill 
boka bord eller vara med och sälja något.

VÅRSTÄDNING 
Måndagen den 24 april är det dags att vårstäda både 
ute och inne i föreningsgården. Vi börjar ca 18.00 
och beräknar att hålla på ett par timmar. Ta gärna 
med egna redskap. Alla bjuds på kaffe och smörgås. 
Har du några frågor om vad som behöver göras så 
slå en signal till någon i styrelsen.

Med start onsdag den 8 mars kl 9.00 kommer by-
alaget att arrangera fixardagar varannan vecka till 
och med den 3 maj. Tanken är att daglediga per-
soner kan komma för en stunds samvaro och fika 
samtidigt som olika saker fixas vid Kedjeåsgår-
den, Barkplan och Vargberget.

ARBETSDAGAR 
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ORDFÖRANDE SÖREN HAR ORDET

ÅRSMÖTE 2023
Tisdag den 28 februari hölls 
byalagets årsmöte för 2023. 
Ordförandklubban sköttes med 
bravur av Ola Karlsson. Cirka 
20 personer deltog på mötet. 
Efter de sedvanliga årsmötes-
förhandlingarna bjöds besökar-
na på, kaffe, hembakt bröd och 
”pensionärsbakelser”. Det hölls  
även dragningen på byalagets 
almanacka för 2023. Vinstlistan 
återfinns på Facebook och på 
hemsidan.

Under årets årsmöte passade 
styrelsen även på att uppvakta vår 
omvalde ordförande Sören som 
fyllt 70 år.

Inga-Lena Erngren och Anders 
Hultman slutade sin uppdrag i sty-
relsen i och med årsmötet. Byala-

get tackar för denna tid och hälsar 
istället Johan Vestin välkommen 
till styrelsen.

Byalagets verksamhetsberättelse 
samt resultat- och balansräkning 
för 2022 och verksamhetsplan 

samt budget för 2023 finns på 
hemsidan. 

Önskar du en papperskopia kan du 
ta kontakt med Siw Philipson på 
tel. 070-523 48 78.

Text & foto: Therese Philipsson

Kära medlemmar i Nolsokna byalag! 
Nytt år, nya utmaningar och nya upp-
offringar. Jag undrar hur ska vi tackla 
dessa? 

Byalagets årsmöte är avklarat. De fles-
ta i styrelsen fortsätter, och även någon 
ny har valts in. Detta ger oss trygghet 
att fortsätta jobba för bygden på många 
olika sätt. Vi önskar att fler kommer till 
vår fina föreningsgård och dess omgiv-
ning. Besök oss på de aktiviteter som 
erbjuds, delta aktivt eller njut bara av en 
stunds fika och sociala möten. 

Under våren kommer en ny aktivitet 
startas. De som har en ledig förmiddag 
är hjärtligt välkomna till föreningsgår-
den för en stunds arbete. Det har blivit 
en del saker eftersatta under pandemin 
som behöver åtgärdas på fastigheten och dess omgiv-
ning. Givetvis ingår kaffepaus med dopp och snack 
kring borden. Kanske bara ”skitsnack” om man kän-
ner för det! Varannan onsdag kl. 9.00- 12.00  är du 
välkommen! 22/3, 5/4,  19/4, och 3/5 till att börja 
med. Har du frågor eller önskemål så kontakta mig 
gärna. 

Nu ser jag fram emot en ljus och stärkande vårsol. 
Fågelsången ger redan en antydan om att nå´t är på 
gång. 

Ha de gôtt i sola, så ses vi snart önskar Sören

Foto: Torbjörn Hedfeldt.
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FLER KOMMANDE EVENEMANG & AKTIVITETER
April
24. Vårstädning inför Valborg, 
30. Valborgsfirande 

Maj
9. Dagledigträff kl. 14 
18. Naturarrangemang 

Juni
4. Gröna Loppan, kl 13–16 
23.  Midsommar vid Vargberget, kl 15 

Juli
22. Fiskedag/metardag, kl 14 3

Augusti
20. Tema ”Motordag” med loppis”, kl 13 – 16 

September
3. Tema ”Närproducerat, grönsaker och loppis”, kl 
12. Dagledigträff med samvaro, kl 14 
18. Start yoga kl 18.30 
20. Jaktkväll kl 19

Oktober
28. Höstfest 

November
5. Höststädning (söndag, OBS! vi börjar kl 10)
7. Dagledigträff med samvaro, kl 14 (tisdag)
19. Julmarknad och loppis, kl 13 – 16 (söndag)

December
17. Sånger i Advent i samarrangemang med Svenska  
      kyrkan, kl 15 

TEMALOPPISAR

Årets temaloppisar Motordag och Närproducerat äger 
rum söndagen den 20 augusti, respektive söndag den 
3 september. Båda dessa evenemang pågår mellan 13-
16. Om du vill sälja loppisprylar eller andra varor vi 
några av dessa tillfällen tar du kontakt med Siw Phi-
lipsson på tel. 070-5234878. Om du är intresserad av 
att ställa ut något motorfordon på Motordagen, är det 
bara att komma dit med ditt fordon.

Foto: Jan Sjögren

På Kristi himmellfärdsdag den 18 maj klockan 10 
träffas vi i vindskyddet på Barkplan. Nils Nygren 
och Jim Hellqvist från Länsstyrelsen i Örebro län-
informerar om naturreservat i Nolsokna, speciellt 
om det planerade reservatet Finnekroken.

Finnekroken är ett vidsträck skogsområde mellan 
Karlskoga och Grythyttan och har utpekats som 
ett område av riksintresse för friluftsliv och natur 
av Naturvårdsverket.

På 1500-talet invandrade ett stort antal finnlän-
dare till Sverige. Många bosatte sig i vårt områ-
de.  Möckelnsbodar (Karlskoga) var då en verklig 
finnbygd. Ännu på 1700-talet kallades norra de-
len av socknen för "Finnekroken".

Text: Torbjörn Hedfeldt
Bild: www.lansstyrelsen.se

NATUREVENEMANG

MEDLEMSAVGIFTER
Här kommer en påminnelse att betala årets med-
lemsavgift. Den är 240 kr per familj eller 120 
kr för enskild medlem. Avgiften betalas till vårt 
Bankgiro 460-1647 eller via swish 123 344 57 
07.
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EVA EASTWOOD BESÖKER KEDJEÅSGÅRDEN
Söndagen den 26 mars klockan 
17.00 besöker Eva Eastwood Nol-
sokna byalag och Kedjeåsgården. 
Arrangemanget är en del av Byg-
degårdarnas riksförbunds Kultur-
bygdsturné.

Med Kulturbygdsturnén bjuder 
Sveriges rockabillydrottning in till 
en varm, nära och avskalad musi-
kalisk berättarkväll som ska kän-
nas som hennes eget vardagsrum 
där både människan, artisten och 
fikabrödet är hembakat. Under till-
ställningen kommer Eva att med 
gitarr dela med sig av historier från 
karriären och några av de över 800 
låtar som hon har skrivit. Hon be-
rättar om sina drivkrafter, modet 
att våga följa sin dröm. Det hela 
avslutas med en liten allsång som 
med hjälp av Eva ska filmas och 
är sedan tänkt att, med tillåtelse av 
de medverkande, senare delas via 
Evas sociala medier.

Tillställningen är ungefär 60 minu-
ter och är ett unikt tillfälle för alla 
människor att mötas i musikens 
tecken.Evenemanget uppmanas 
vara mobilfritt.

Anmälan till arrangemanget görs till Siw Philipson på 
telefon 070-523 4878 eller via mail esphojden241@
telia.com.

Mer om Eva Eastwood
Med en två decennier lång karriär har Eva Eastwood 
blivit Sveriges rockabillydrottning som även interna-
tionell är ett respekterat namn. Hon är invald i Roc-
kabilly Hall of Fame i Jackson, Tennesse, och släppte 
2020 albumet ”Candy” som gick in som nummer 1 på 
svenska albumlistan för fysiska skivor.

Som en modern tidsmaskin fångar hon med självklar 
fingertoppskänsla de ljuvliga melodier som strömma-
de ur den första rock’n’roll-generationens radioappa-
rater.

Av 700 sökande fick Eva uppdraget som Örebro läns 
bygdegårdsdistrikts artist. Det innebär att hon kom

mer att genomföra 15 evenemang och fyra workshops 
(varav två för vuxna och två för de yngre) på byg-
degårdar i Örebro län. Evenemanget finansieras via 
återstartsbidrag för kulturen via Statens kulturråd.

Text och bild: www.bygdegardarna.se
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DAGLEDIGTRÄFFAR

När vi anordnar dagledigträffar och andra 
kulturevenemang inom vårt byalag gör 
vi det i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan.  Tillsammans anordnar vi 
även studiecirklar för våra medlemmar 
så har ni förslag på ämne så hör av er till någon i 
styrelsen.

NÄSTA DAGLEDIGTRÄFF Kulturbidgrag vuxenskolan
Tisdag den 9 maj klockan 14.00 kommer Titti 
Hansson att stå för underhållningen. Som vanligt 
finns kaffe och hembakt bröd att förtära och lotter 
att köpa.  Välkomna! 

Den 14 marsdag fick 
Kedjeåsgården besök 
av Kördelux. Ett glatt 
gäng som för en tid se-
dan hade premiär på 
sin film. Det närmaste 
film, de kom idag var att 
hamna på foto till flera 
lokaltidningar. Frågan 
idag är vem som hade 
den roligaste eftermid-
dagen. Den fulltaliga 
publiken eller de som 
uppträdde? Jag tror sva-
ret blir dagens under-
hållare. De syntes lång 
väg att de 10 som var på 
scenen tyckte att det var 
väldigt roligt att vara på 
plats och de var förvän-
tansfulla över att få upp-
träda inför en fulltalig 
publik. Dagen började 
med att Siw Philipsson hälsade alla välkomna innan 
Rozita Åkerstedt uppmanade oss alla att sjunga med 
om vi ville. Första sången blev ”Vi är på gång” och 
många sjöng publiken sjöng med inte bara i denna 
melodi. Nästa sång blev ”Sånt är livet” Vi fick höra 
körens egen melodi ”Det finns hopp” inte bara här 
utan även ett dacapo efter att de framfört sin sista 
sång. De har all rätt att vara stolta över både sång-
en och dansen till denna. Vi fick höra Rozita läsa 
dikten om den goda karamellen som gör alla snälla 
och lagar synen på alla som bara ser andras fel. Ett 
Sven Ingvars potpurri med flera andra melodier. Den 
gamla melodifestivallåten ”We are all the winners” 
som Nick Borgen framförde en gång i tiden och visst 
fanns det många vinnare idag. De som uppträdde fick 
varsin ros som tack. Vi fick höra vacker musik och 
många vann på sina lotter efter kaffet där vi bjöds på 
hembakade frallor och rulltårta. Ett stort tack till alla 
medverkande för en trevlig eftermiddag. 

Text:Eva Sandström 
Bild: Jan Sjögren
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TEATER NOLBY 2008 TILL 2023 OCH SÅ VIDARE!
Snart är det sommar och då är 
det sedan 2008 föreställning-
ar på Teater Nolby. Vad blir 
det då för spännande uppsätt-
ning sommaren 2023? Euge-
ne Ionescos ”Noshörningen” 
kändes som rätt i tiden. Re-
dan förra sommaren började 
vi värva skådespelare. Repe-
titionsstart till påsk 2023. Så 
kom det avhopp i ensemblen. 
Några ersättare har vi inte hit-
tat, så sommaren 2023 blir det 
återigen ett uppehåll.

Teater Nolby spelade sin för-
sta sommar 2008 med Lars 
Forsells ”Haren och Vråken” 
Det var starten på 12 somrars 
uppsättningar med bland an-
dra Shakespeare, Molière och Hollberg. 2019 tog vi 
oss an Alfrid Agrells ”Småstadslif” som vintern 2020 
togs på turné till Degerfors, Gullspång, Karlstad, Ny-
köping och Katrineholm. Där tog det stopp. Pande-
min slog till och föreställningen i Fagersta ställdes in.

Med pandemin försvann också bokningar av mord-
gåtor, något som Teater Nolby spelat sedan 2013/14. 
Häxnatt, Vargtimmen, Seansafton, Djävulsdans och 
Gastspel spelades på bl.a. Björkborns Herrgård, Loka 
Brunn, Grythyttans Gästgiveri men också så långt 
bort som Lejondals Slott norr om Stockholm. 2019 
spelades Teater Nolbys egen Julsaga på Restaurang 
Makeriet i Örebro. Det blev 56 föreställningar på 28 
dagar… Mordgåtor såväl som Julsagan var skrivna 
av David Levi. Han har varit med oss sedan första 
uppsättningen 2008 och har spelat, regisserat och ska-
pat magisk rekvisita förutom alla föreställningar han 
skrivit. Nämnas ska också familjeföreställningarna 
Alice äventyr i underlandet och Pinocchio. De före-
ställningarna utspelade sig på flera platser på Nolby. 
Här fick vi besök av ett stort antal skolbarn, främst 
från Hällefors/Grythyttan, Nykroppa, Degerfors och 
Storfors. En omtyckt turnéföreställning var ”Amanda 
under stjärnorna” som spelat i Karlskoga, Degerfors, 
Fjugesta och Storfors.

Sedan 2008 har vi alltså spelat teater kontinuerligt 
med upp till 70-talet föreställningar per år. Pandemin 
satte stopp för detta. Dels fick vi inte ha föreställning-
ar dels så är vi två som är centrala i verksamheten, 

Lena och Olle, i riskzon. Det lockar inte att chansa 
på att det ska gå bra. De flesta av våra skådespelare 
är verksamma i stadsmiljöer och det kändes inte rätt 
att låta dem sitta på allmänna kommunikationer för 
att mötas här på Nolby och repetera inför en föreställ-
ning som kanske inte kan genomföras.

Vi kunde konstatera att scenografin och publikplatser-
na som byggts på genom åren till en fullskalig tvåvå-
nings bygge med bryggor, balkonger och hela sju trap-
por inte var pandemivänlig. Det var ytterligt trångt för 
publiken att komma till publikplats. Dessutom hade 
tidens tand tagit ut sin rätt på delar av bygget. Beslutet 
att riva allt och flytta scen och publik 75 m norrut var 
inte svårt. Fördelarna för alla parter är riktigt positiva. 
Tio års byggnation tog en hel sommar och stor del av 
hösten att riva. Hela gårdsplan full med rensat virke 
som skulle återanvändas i det nya bygget.

Även 2021 började skakigt och vi beslöt att skjuta 
upp en större föreställning även detta år. Scen börja-
de byggas i det gamla cafét. Parallellt repeterade vi 
”Driving Miles” av Henning Mankell med endast tre 
medverkande. Länsstyrelsen medgav en föreställning 
på Nolby med max 50 i publiken med skarpa förma-
ningar om avstånd, handsprit och sjukvårdskunnig 
person på plats. Det blev dels Driving Miles dels När-
kelynnet en föreställning av och med David Levi och 
Gunnar Hjorth om Hjalmar Bergman. En fulltalig pu-
blik invigde den nästan färdiga scenen.

Stefan Chrunak med kvartett på Teater Nolby sommaren 2022.  Foto: Teater Nolby



”Driving Miles” spelades på teaterfestival i Wadkö-
ping och fick genom Kulturrådets satsning på Bygde-
gårdar spela på Kedjeåsgården. Samma höst spelade 
vi även ”Jonathan Livingstone Seagull” på Kedjeås-
gården. Den föreställningen spelades första gången 
2012 på Konsthallen i Karlskoga.

Förra sommaren valde vi att presentera ett blandat 
program kallat ”Teater Nolbys Sommarhage”. Elva 
kvällar med teater och musik. Tyvärr drog dessa kväl-
lar liten publik och blev därför en ekonomisk smäll. 
När vi nu inte kommer att spela ”Noshörningen” i 
brist på skådespelare så har vi beslutat att inte heller 
presentera en Sommarhage 2023.

Vi anser att vi har en viktig uppgift att spela bra och 
angelägen teater på en plats som för de flesta besö-
kare betyder sommar och gemenskap. Så nu satsar vi 
på att få ihop en fantastisk ensemble till sommaren 
2024. Vi kommer att använda tiden fram till dess med 
att slutföra publikplatser och skapa bättre tillgång för 
skådespelarna till scenen.

Andra större projekt på Nolby är det nya växthuset, 
dammen och en utbyggd solcellsanläggning. Projek-
ten påbörjades förra året och målsättningen är att de 
ska bli färdiga till sommaren. Pandemin har för vår 
del inneburit en prioritering på odling och en ambi-
tion att minska våra elkostnader.

Förhoppningsvis är vi snart anslutna till fibern. Första 
mötet vi hade med kommunen i fiberfrågan var 2013. 
För oss i utkanten av kommunen är det en lång väg 
att vandra innan vi kan ta del av det allt mer digitali-
serade samhället.

Med varma teaterhälsningar från Lena och Olle på 
Teater Nolby.
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Byalagets loppis på övervåning-
en är öppen vid samliga arrange-
mang i Kedjeåsgården. Detta gäl-
ler även vid uthyrning av lokalen. 
Passa på att fynda bland mängder 
av olika föremål. Betalning sker 
via swish.

Vi tar även tacksamt emot fler 
loppisprylar. Ta kontakt med 
Inga- Lena Erngren på tel. 073 
- 446 15 66 om du har saker att 
skänka.

Även om vi bara befinner på den första 
halvan av 2023, så kommer som vanligt 
en påminnelse om att fotobidrag tack-
samt tas emot till nästa års almanacka! 

Bilderna måste vara i liggande format 
och ha lokal anknytning. Det kan till ex-
empel vara djur, natur eller miljöer från 

Nolsoka med omnejd. Så fram med ka-
meran eller telefonen och fotografera!  

Skicka ditt bidrag till Torbjörn Hedfeldt: 
toto.hedfeldt@telia.com 

BYALAGETS 
LOPPIS

ALMANACKA 2024
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Fiskeavgift
Fiskekort gällande Immen och Trettjärn kan köpas  via inbe-
talning till byalagets Bankgiro 460-1647 eller med swish 123 
335 20 36. Dagkort kostar 50 kr. Årskort kan endast lösas av 
Byalaget medlemmar och kostar 150 kr. Årskortet gäller för 
hela familjen. Du kan givetvis betala årsavgiften för fiskekort 
tillsammans med medlemsavgiften.

Våra båtar
Byalaget har 3 plastbåtar som kan lånas av byalagets med-
lemmar. En finns placerad vid barkplan och en vid båtilägg-
ningsplatsen vid Immen, och en i Trettjärn. De som inte är 
medlemmar i byalaget kan hyra båtarna till en kostnad av 100 
kronor. Boka våra båtar hos Anders Hultman på telefon 
073- 668 31 80.

Regler för Nolsokna byalags 
fiske i Immen och Trettjärn.
1. Den som har betalat medlemsavgift i Nolsokna byalag samt även  betalat fiskekort (årsavgift) är skyldig att nog-

grant följa berörda myndigheter samt av styrelsen utfärdade bestämmelser.
2. Medlem med fiskerätt får medföra familjemedlemmar som gäst i föreningens vatten.
3. Fiske skall bedrivas enligt gällande bestämmelser, överträdelse beivras.
4. Endast spöfiske och angeldon (10 st) samt mört stuga och agnnät är tillåtet.
5. På dagkort som även de som inte är medlem i byalaget kan lösa gäller endast spöfiske.
6. Nät, ryssja och sax är ej tillåtet. Beträffande så kallat skyddsfiske bestämmer styrelsen redskap.
7. Allt kräftfiske är förbjudet.

BYALAGETS FISKE
Årets pimpeltävling ägde rum lördag den 25 
februari. En liten men naggande god skara 
av 12 pimplare, hade begett sig till Immen 
denna dag. Solen sken från en klarblå him-
mel, men vinden var isande kall. Som tur var 
värmde brasan gott och där fanns både kok-
kaffe, varmkorv att tillgå. Peter Knast var den 
som fick mest fisk denna dag och kammade 
hem förstapriset. Axel Hultman vann ung-
domsklassen och slutade även på en fjärde-
plats i den totala sammanställningen.
På bilderna ses Håkan Philipsson och Royne 
Hernfridsson som provar fiskelyckan, samt 
året vinnare Peter Knast och Axle Hultman, 
i ungdomsklassen, som gratuleras av byala-
gets Anders Hultman.

Resultatlistan blev som följer:
1. Peter Knast 2,41 kg
2. Torbjörn Jernberg 1,00 kg
3.Arne Karlsson 0,87 kg
4. Axel Hultman (1:a barn/ ungd.) 0,68 kg
5. Viktor Skoglund (2:a barn/ungd) 0,58 kg
6. L-G Wadman 0,51 kg
7. Håkan Philipsson 0,33 kg
8. Bo Adrian 0,20 kg

FISKEDAG VID FISKLÖSEN
Nästa evenemang som byalages fiskesektion 
anordnar är den traditionella fiskedagen vid 
Fisklösen då byalagets medlemmar har möj-
lighet att fiska ädelfisk. Den äger rum Lördag 
den 23 juli från klockan 14.00. Fisken vägs in 
och man betalar kilopris för fångsten. Grillen 
tänds ca. 17.00. Var och en tar med egen för-
täring. Har du frågor angående fisket så hör 
av dig till Anders Hultman 073- 668 31 80.

Text: Therese Philipsson 
Bild: Torbjörn Hedfeldt



Kedjeåsgården ägs av Nolsok-
na byalag. Kedjeåsgården ligger 
i norra Karlskoga inte långt från 
sjön Immen eller Lokadalens Na-
turreservat. Gården kan hyras för 
exempelvis familjeträffar, fester, 
kurser eller konferenser.

Kedjeåsgården har ett fullt utrustat 
kök med tillgång till kyl, frys, spis 
med ugnar, diskmaskin för storkök 
samt porslin för hela 90 personer. 
Tillgång till kopiator och projektor. 
Handikapptoalett finns. In till hu-
set finns en handikappramp.

Det kostar 1000 kronor att hyra 
gården för ett veckoslut (fredag för 
iordningställande, lördag festlighe-
ter, söndag städning). Medlemmar 
i byalaget hyr för halva kostnaden. 

Sören Frisk- ordförande
070-350 58 82
sorenfrisk.kga@gmail.com

Siw Philipsson- kassör
esphojden241@telia.com
tel: 180 08, 070-523 48 78

Gert Wass
g.wass@hotmail.com
tel: 131 39, 070-698 64 71

Torbjörn Hedfeldt - ansvarig 
hemsidan
toto.hedfeldt@telia.com
tel: 070-591 69 39

Patric Jacobsson
Junior84@telia.com
tel: 070-757 52 02

Leila Raudsaar- sekreterare
leila@raudsaar.com
tel: 181 01, 072-721 81 01

Johan Vestin -vice ordförande
 johan.vestin@gmail.com
073-446 18 20

Carina Granéll- vice sekreterare,
admin. Nolsokna byalag på Face-
book

Nolsokna Byalag, mail och telefonlista 2023
Royne Hernfridsson 
royne.hernfridsson@hotmail.com
tel: 131 32, 073-040 60 94

Therese Philipsson - tidningen
therese.philipsson@hotmail.se
tel: 070-59 29 001

Anders Hultman-  fiskeansvarig
tel: 073-668 31 80

Erik Jonsson- fastighetsansvarig
skogalund_506@telia.com
tel: 070-552 91 49
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Bra att veta 
Alla kan bli medlemmar i Nolsok-
na Byalag. Medlemsavgiften är 
240 kr per familj eller 120 kr för 
enskild medlem. Avgiften betalas 
till vårt Bankgiro 460-1647 eller 
via swish 123 344 57 07.

Nytt från Nolsokna utges vår & höst varje år. Välkommen med ditt bidrag! 
Vår tidning går även att läsa på hemsidan & på Facebook. 

Meddela oss om du vill göra miljön en tjänst och inte längre önskar tidningen i pappersform.

Byalaget på nätet
Besök gärna vår hemsida för ak-
tuell information om vår verksam-
het:
www.nolsokna.se

Nolsokna byalag finns 
på  Facebook.

Det går även att hyra del av dag. 
Ansvarig för uthyrning av Ked-
jeåsgården är Siw Philipsson tel. 
18008, 070-523 48 78

VÄLKOMMEN TILL KEDJEÅSGÅRDEN!

 SPRID GÄRNA 
DENNA INFORMATION!

Foto: Therese Philipsson

Vi tar swish!


