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Ingvars kast på vår nya boulebana

Ingvar Valdemarsson  övervakas av Berndt Larsson, Ann-Britt Thor och Bo-Lennart Nydenfeldt (de två senare från Vårgårda) m fl

Midsommar på Grönaberg

T.v. 
Christer Håkansson spelade 
på sin nygjorda sälgpipa.
T.h.
Dans runt stången.

Midsommar på Gröna 
berg anordnades för andra 
gången.

In i det sista kändes det 
oklart om firandet skulle 
behöva ställas in på grund 
av regnet men fem i två kom 
uppehållet.

Den tappra skara som slöt 
upp gick tipspromenaden 
med midsommarfrågor och 
gjorde poängaktiviteter. Mid-
sommarstången kläddes och 
restes. Kjell Johansson höll i 
dansen och Petter Johansson 
spelade ol. Vi avslutade med 
ka och prisutdelning.

Annika



Den 4 augusti gifte sig Bråttensby killen 
Daniel Lindgren med sin Soa Rydler 

Daniel och Sofia gifte sig i augusti

Kommunbygderådet hade möte den 
6 september. Utvecklingsgrupper från 
hela kommunen samlades åter för att 
dryfta gemensamma angelägenheter. Paul 
Johansson och Annika Gustafsson är 
representanter i denna grupp.

Från Od/Alboga tog man upp att byns 
turister i 99% kommer från Sjuhäradshållet, 
och det faktum att Herrljunga inte nns 
med på Sjuhärads turistkarta. Mötet har 
tidigare kommit överens om att turister 
till Herrljunga inte kommer via Göteborgs 
flygplatser och hamnar, utan bilande 
nedifrån landet via Sjuhärad. Om de 
ska hitta till Herrljunga i någon större 
utsträckning, så behöver vi göra reklam för 
oss åt Sjuhäradshållet. 

I Eriksberg är man förvånade över 
kommunens lilla intresse att göra reklam för 
”Arns fotspår” Det nns många eldsjälar 
och många idéer men inga bidrag.

Något som kom upp igen var den dåliga 
reklamen för kommunen, eller avsaknaden 
av den, i kommunens yttre ändar, t.ex. 
Bråttensby. Det är där kommunen börjar 
som vi ska prolera oss. 

Mötet beslöt skicka en skrivelse till tre 
olika instanser inom kommunen.

Planeringssekreterare Christin Flood 
gav utvecklingsgrupperna arbetsuppgifter 
att arbeta med framöver. I första hand  en 
nulägesanalys av våra byar och vidare att ta 
fram en översiktsplan över den samma.

Detta var något av de många punkter som 
dryftades under den trevliga kvällen. Nästa 
möte sker den 14 mars i Hudene.

Annika

Kommunbygderådet träffades i Bråttensby

i Asklanda missionskyrka. Dagen innan 
slöt Bråttensbybor upp och byggde en 

äreport med placering vid det kommande 
gemensamma hemmet i Kvinnestad.

Annika

Äreportbyggarna Bengt och Mona 
Claesson, Christer Håkansson, grannpojk 
i Kvinnestad, Markus, Annika, Hans, 
Emma, Amanda Gustavsson och Paul 
Johansson.

Daniel och Sofia 
i hästdragen 

vagn

Med på Kommunbygderådet i Bråttensby bygdegård var 
stående: Bertil Ljungqist, Håkan Persson från Od Alboga byalag, Christin Flood 
planeringsekreterare, Lennart Samuelsson Mjäldrunga byalag, Anita Andersson 
Eggvena hembygdsförening, Marina Olaussaon Hudene byalag,  
sittande: Olle Larsson, Roland Helgesson och Arnold Gustafsson Eriksbergs Kultur- 
och intresseförening, Paul Johansson och Annika Gustafsson Vi i Bråttensby.



Boule vid Bråttensby skola
En kväll i juli iordningställdes bouleba-

nan på gamla fotbollsplan  vid Bråttensby 
skola. Birger, Ingvar T, Berndt, Christer 
B, och Christer H arbetade ett par timmar 
med att rensa ogräs, kratta samt välta 
banan.

Så var det dags för premiärspel den 
25 juli. Telefonledes spreds ryktet och 
inbjudan om premiären. Kvällen var en av 
de många na kvällar vi haft i sommar. 
En efter en dök Bråttensbyborna upp och 
när alla var samlade kunde vi glädjande 
räkna 35 personer.

Ingvar Torkildsen berättade om reglerna 
samt allmänt hur man spelar boule. Indel-
ning skedde sedan i lag och därefter 
spelades boule på fyra "banor". Alla stilar 
var representerade och skratt och glada 
kommentarer hördes ständigt.

Senare på kvällen tändes grillen och folk 
åt och drack ur medhavda korgar. Byborna 
satt sedan och pratade och hade det trevligt i 
den varma och na sommarkvällen.

Under augusti har det sedan vid gynnsamt 
väder spelats boule på onsdagskvällar och 
beroende på väder har det kommit 6-15 
personer/kväll.

Christer Håkansson

Birger Yngvesson, Ingvar Torkildsen, Christer Håkansson, Christer Bengtsson och 
Berndt Larsson krattar boulebanan.

Margareta Håkansson, Ann-Britt Thor och Mona Larsson väntar på korv som 
grillmästaren Christer grillar.

Småprat efter boulespelet på skolans gräsplan

H-mek 
Allt inom svets och 
reparationsarbete  
Tel 0705-690827 

0513-40031



Teaterresa till Borås

Revisorn 
av Nikolaj Gogol

Fredagen den 2 november
med restaurangbesök.

En rysk förväxlingskomedi, en 
klassiker om korruption och 

lismande tjänstemän.
20 teaterbiljetter är 

preliminärbokade. Blir vi fler 
än 10 personer kostar biljetten 

120, annars 140.
Anmälan till Kjell på tel 

0322-628113 eller e-post före 
15/10.

Kyrkans anslagstavla
GUDSTJÄNSTER 

I BRÅTTENSBY KYRKA:

29 sept 19.00 Musik 

Brunngård

7 okt 11.00

Mässa Brunngård

LJUSTÄNDNING

Söndagen den 4 nov 
kl 19.00.
Artman

GOSPELMÄSSA

Söndagen den 18 nov 
kl 17.00
Artman

SYFÖRENINGSAUKTION

Tisdagen den 27 nov 

kl 18.30 i Bråttensby 

bygdegård

Bjud far på lunch
Söndagen den 11 nov 11.00 

gudstjänst för alla tillsammans 
med Eggvena församling i Egg-
vena kyrka Predikan av Lennart 

Andersson.
Efteråt sopplunch i Eggvena 

skola

Två luffare, Loffe och Elof  plockade fimpar. Av sex fimpar kan man rulla en ny 
cigarett. Loffe hade plockat 35 fimpar. Hur många cigaretter kunde han röka?

Denis knåpruta

Lösning på förra knåpet: 
Korven

Ena halvan av korven väger 1 kg. Alltså måste hela korven väga 2 kg.
Karaffen
Proppen kostar 1 kr, flaskan 11 kr.

VÄLKOMMEN TILL BYNS

SKöRDEFEST
3/10 KL 19.00 I 

BYGDEGÅRDEN!!

TA MED DIG EN VINST TILL 
SKÖRDELOTTERIET OCH BYT MOT 

EN GRATISLOTT. NÅGOT 
FRÅN ÅRETS SKöRD I 

GRöNSAKSLANDET, 
BLAND FRUKT-

TRÄDEN, BÄR-
BUSKARNA, 

RABATTEN, 
BIKUPAN, 
SKOGEN, 

EGEN PRO-
DUCERAT 

ELLER KöPT -ANVÄND DIN FANTASI.

KVÄLLENS öVERRASKNING! BYNS 
”STÅ-UPP-KOMIKER MED FRU UNDER-

HÅLLER

VI SERVERAR SKöRDESOPPA, SMöR-
GÅS OCH DRICKA.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT 
VÄLKOMNA!

Tipspromenad
vid Älgadammen

Tisdag 23 oktober kl. 19.00
Samling hos Gustafssons. 

Vi går i mörker, ta med 
ficklampor.

Vid mål samlas vi vid 
elden och grillar. För info 

Ring Tore Aronsson 
0513-40088

Traditionell 

ljusstöpning 
I bygdegården 

torsdag 6 
december 
kl 18.00 

Vi tar med 
oss egen fika 

och glatt 
humör

För info ring Margareta 
Håkansson 0513-40042

Raatikainen
torsdagen 22 nov. 19.00

Tavlor med gårdsmotiv 
från 1920- och 30-talet 
visas tillsammans med 
nytagna foton som det 

ser ut nu.


