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Vi i Bråttensby
Februari 2009

Våren börjar komma. Söndagen den 22 februari 
värmde solen, och talgoxen sjöng sin vårsång. 

Tore, Eva och Barbro vid Älgadammen.
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Vi i Bråttensby
Redaktionsgrupp:
Kjell Johansson 03��-6�8��3 brattensby@tele�.se
Barbro Johansson  03��-6�8��3 barbro.jo@tele�.se
Margareta Håkansson 05�3-4004� mchakan@swipnet.se 
Paul Johansson 05�3-40008 paul-johansson@swip-
net.se
Cecilia Frändberg 05�3-40�50 cecilia.frandberg@utb.
herrljunga.se

Hemsida: http://home.swipnet.se/brattensby/

Prenumeration
För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis. Tid-
ningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen inom 
Bråttensby så informera redaktörerna.

Pressstopp och utdelning
Tidningen planeras att delas ut 4 gånger per år med pressstopp 
den �5 februari, maj, september och november. 

Du kan ladda ner tidningen på vår hemsida se ”Hemsida”. 
För att få veta när tidningen kommer så kan du skicka din e-
postadress till brattensby@tele�.se så får du information om 
när tidningen är utlagd på hemsidan.

Annons
För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons för 
�50.-. Sponsring är ett annat alternativ för dig som vill bidra 
till tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill annon-
sera eller sponsra.

Övrigt
Vi behöver hjälp med att dela ut tidningen och vi har några 
som hjälper till. Vill du dela ut tidningen så hör av dig till 
redaktionsgruppen.

Tidningen är till för att ge oss i Bråttensby en sammanhåll-
ning och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. 
Kom gärna med material, helst via mail till 
brattensby@tele�.se. 

Den �� mars håller vi årsmöte i Vi i Bråt-
tensby.  Vi i valberedningen vill hälsa att 
det går bra att kontakta oss om ni har något 
önskemål om att medverka i styrelsen eller 
någon av grupperna. Styrelsen består i dag 
av ordförande Sune Johansson, sekreterare 
Anna Johansson, kassör Börje Aronsson 
tillika bygdegårdsansvarig, ledamöter Ceci-
lia Frändberg, Christer Håkansson, Ingvar 
Valdemarsson, Caroline Skoglund och Tor 
Yngvesson.

Revisorer är Sven Aronsson, Dan Johans-
son, ersättare Birger Yngvesson.

I aktivitetsgruppen sitter Elsie Valde-
marsson, Christer Håkansson och Anna 
Nilsson.

Torpgruppen består av Ingvar Valde-
marsson, Lars-Rune Hermansson och Roger 
Mattson.

Bouleansvarig är Ingvar Thorkildsen.

I tidningsredaktionen sitter Kjell Johans-
son, Cecilia Frändberg, Margareta Håkans-
son, Paul Johansson och Barbro Johansson.

En bokredaktion som tillsattes förra året 
består av Cecilia Frändberg, Caroline Skog-
lund, Ingvar Valdemarsson, Sune Johansson 
och Kjell Johansson.

Caroline Skoglund och Tor Yngvesson 
bor inte i Bråttensby längre så vi får ta ställ-
ning till hur dessa platser skall besättas.

Som du ser finns det intressanta grup-
per för den som vill engagera sig. Om du är 
intresserad av att komma med, eller om du 
vill avsäga dig ett förtroendeuppdrag, så är 
du välkommen att kontakta:

Kjell Johansson på 03��-6�8��3 eller 
Roger Mattson på 05�3-40�50. Du kan 
även maila på kjellj@tele�.se eller rogerp-
mattsson@telia.com.

Roger och Kjell

Hälsning från valberedningen

Bo och Maj Frändberg sponsrar tidningen
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Vi i Bråttensby-redaktionen visste redan 
i höstas att någon hade flyttat in i Gäddegår-
den sedan Tor Yngvesson flyttat till Halm-
stad. Vi har sedan dess gjort flera försök att 
fånga denna nya Bråttensbybo, men inte 
förrän nu i slutet av januari fick jag och 
Kjell tag i den trevlige unge mannen. 

Mannen i fråga, som nu hyr Gäddegår-
den, är Patrik Gillberg 21 år från Vårgårda, 
barnbarn till Margareta Yngvesson. Patrik 
är utbildad snickare och jobbar på Sträng-
betong i Herrljunga som betongarbetare. 
Under vinterhalvåret jobbar han på fabriken 
och under sommarhalvåret reser han mycket 
i tjänsten till bl a Stockholm och Malmö. Vid 
dessa tillfällen arbetar Patrik med vad han 
kallar ”efterlager” –vilka är arbetsuppgifter 
som utförs på plats, såsom t ex tvättning 

och justering av Strängbetongs produkter. 
Strängbetong är Sveriges ledande företag 
inom elementbyggtekniken, med kompletta 
stombyggnader som huvudprodukt. 

Vid vårt ”hälsa-välkommen-besök” 
fanns även Patriks flickvän på plats. Hon 
heter Sara Heleander �0 år och kommer 
från Herrljunga. Patrik tycker det är bara 
bra att bo i Bråttensby. – Det är lugnt och 
skönt och jag har nära till jobbet. Nu under 
våren håller Patrik på, vid sidan av arbetet,  
att läsa matematik på distans för att kanske 
läsa på högskola och bli byggingenjör.  

Vi vill härmed, sent omsider, passa på att 
hälsa Patrik välkommen till Bråttensby.

Cecilia.

Nyinflyttning i Gäddegården

Patrik Gillberg och Sara Heleander sitter i Yngves och Ellys gamla kök.
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Christoffer spelar för Herrljunga BTK 
som numera är en storklubb. Christoffer, 
som även kallas Stoffe, började med bord-
tennis för ca tre år sedan då han var åtta år. 
Intresset låg nära till hands då pappa Fred-
rik är en duktig bordtennisspelare. Även 
mamma Anna har blivit en hängiven sup-
porter. 

Bakom framgången ligger naturligtvis 
träning. Två gånger i veckan tränar Stoffe 
med sin klubb i Herrljunga, där Bengt 
Stenqvist är tränare. Varje måndag kör han 
dessutom ett pass med pappas klubb Tema-
pojkarna, som en gång i tiden startade i 
Bråttensby. Stoffe berättar att han i sommar 
ska åka till Falkenberg på träningsläger en 
vecka. Sommarhalvåret brukar Stoffe träna 

med pappa i Kalle Kyléns ladugård.
Stoffe har redan vunnit flera fina priser 

och pokaler. De segrar han sätter främst är 
en förstaplats i Göteneträffen, samt seger i 
dubbel P�� vid DM i Borås, där han även 
blev tvåa i P�0. 

Stoffes styrka är hans forehand, men han 
vill förbättra sitt fotarbete och sin serve.

 
Intervjun med Stoffe gjordes av Kalle 

Kylén, som också som gammal bordtennis-
räv passade på att ge Stoffe några goda råd:

· Skynda långsamt.
· Lyssna på pappa.
· Ta gärna med mamma som coach 

ibland.
Kalle Kylén / Margareta

Christoffer Åhman 
ett stort bordtennislöfte
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På vår tredje oannonserade visit fick jag 
och Kjell napp. De nya ägarna till Skatte-
gården var hemma. Familjen som har flyttat 
hit heter Stjerna och består av Caroline född 
-8�, Johan född -8� och lilla charmtrol-
let Ellen 8 månader. Till det lilla hushållet 
hör också de randiga katterna Spocket och 
Movitz. Första flyttlasset till Bråttensby gick 
redan den 5 februari men då de båda arbetar 
deltid och har kvar sin lägenhet i Vårgårda 
månaden ut har de tagit flytten i lugn takt. 
Johan jobbar som snickare på Flexihus och 
är arbetskamrat med Fredrik Åhman.

 – Flexihus har inte drabbats av finanskri-
sen så hårt, säger Johan. Det mesta som till-
verkas på företaget i Vårgårda går på export 
till Norge. Caroline pendlar till Huvudnäs-

skolan som ligger i centrala Vänersborg. 
Där undervisar hon i matematik och i de 
naturvetenskapliga ämnena. 

 – Det är långt att åka men det får gå i 
en övergångsperiod, säger Caroline som 
hoppas att det skall dyka upp något på 
närmare håll. Förutom en liten välkomst-
blomma brukar Kjell och jag ha med de 
senaste numren av tidningen Vi i Bråttensby 
och vid en närmare titt upptäckte Johan att 
det fanns fler han kände som har anknytning 
till Bråttensby. Madde och Erik Cesar som 
prydde framsidan på ett av hösten nummer 
kände Johan. - Madde och jag har växt upp 
på samma gata, berättade han. Det är bara 
att konstatera; världen är liten. 

Tredje gången gillt

Johan, Caroline och Ellen får lite paus i flyttstöket vid vårt besök.

Fortsättning sid 7
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Trädssäkring efter stambanan

Vi är många i Bråttensby som fått kal-
lelse till ett möte/förrättning i Herrljunga 
från Lantmäterimyndigheten. Det är Ban-
verket som är sökande till denna förrätt-
ning. Många av oss i Bråttensby undrade 
nog vad det handlade om för sträcka. Efter 

kontakt med Lantmäteriet fick jag en karta 
över den del som rör oss och de två andra 
Guntorpsgårdarna.  Dessutom har alla med 
egen mark vid järnvägen fått kallelser till 
detta möte. 

Detta är ett utsnitt från den karta som jag fick från Eva Eriksson, förättningslantmätare 
från lantmäteriet.
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Trädssäkring efter stambanan
Vi på Guntorp har en samfällighet som 

heter Gunntorp S:2 som är en omarkerad 
del av Gullsjömosse som ligger närmaste 
granne med Liskaheden söder om järnvä-
gen, men även lite norr om, se kartan. Vad 
jag förstår så är alla gårdar i Bråttensby 
inblandade i olika samfälligheter i Gullsjö-
mosse.

Banverket vill ha en �0 meter bred sköt-
selgata på vardera sidan om ”spårmitt” från 
det yttersta spårets mitt. Där skall det vara 
fritt från träd och buskar. Banverket kommer 
att skaffa ett servitut på detta skötselområde. 
Även träd som är stora men ligger utanför 
detta skötselområde kan behöva avverkas i 
samråd med fastighetsägaren. 

Ingvar Valdemarsson som var med på 
mötet i Herrljunga säger att skogen kommer 
att värderas av Skogsstyrelsen och markä-
garna kommer att få ersättning för förtidig 
avverkning av skogen.

Uppmätning av området och stämpling 
av träden kommer att ske under vårvintern 
så det kommer att gå undan. Före avverk-
ning kommer ett samråd med markägaren 
att ske.

50-60 personer var med på mötet varav 
ca �5 från Bråttensby. 

När jag sökte information om servitutet 
hittade jag en sida på Lantmäteriets hemsida 
där man kan logga in med BankID. (BankID 
är något som man kan skaffa sig när man är 
inloggad på sin bank för att komma in på 
säkra personliga sidor som när man skall 
deklarera på nätet eller dyl.) 

På Lantmäteriets sida kan jag se alla upp-
gifter som finns för gården/fastigheten. Bl.a. 
hittade jag skifteskartan från �88� och en 
karta över Brevikshult där vi gårdsägare har 
del och allt material som ligger till grund för 
dessa kartor. 

För att kunna se kartorna måste du ha ett 
program i datorn som du kan ladda hem på 
den sidan du kommit till. Prova gärna, det är 
kul att se vad som hänt sedan skifteskartan 
upprättades. 

Här hos oss på Guntorp 1 fanns det inga 
hus eftersom Guntorp var en gård och man-
gårdsbyggnaderna låg där Lars-Rune Her-
mansson bor. 

Kjell

Det fanns flera anledningar till att de slog 
till på Skattegården – närheten till Vårgårda, 
det fina huset i sig och den stora tomten. 
Caroline har ett stort trädgårdsintresse och 
gnuggar händerna när hon berättar vad hon 
vill fixa och dona med i trädgården. – Det 
är svårt att få tag i hus med stora tomter i 
Vårgårda eller Herrljunga, säger hon. Och 
de tomter som man anvisas till vid nybygg-
nation är ännu mindre. Förutom trädgård 
gillar Caroline att gå på gym, sy, måla akva-
rell och skriva. Hon har en dröm att en dag 

skriva och ge ut en bok. Johans intressen är 
mer ensidiga – sport, helst då fotboll och 
handboll. Johan har spelat i Annelund IF när 
de gick upp till division II, men träning fem 
gånger i veckan plus matcher var svårt att 
kombinera med familjeliv så numera spelar 
han i division V i Södra Härene. 

Vi vill nu passa på att än en gång hälsa 
den trevliga familjen Stjerna välkomna till 
Bråttensby.

Cecilia.

Fortsättning från sid 5
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Söndagen den 8/� samlades åter jägare 
och hundar från när och fjärran vid Eggvena 
bygdegård. Nysnö hade fallit under natten 
och det var omkring noll, idealiskt jaktvä-
der med andra ord. �00-��5 jägare hälsades 
välkomna kl. 8.00 och sedan följde en kort 
information om dagens jakt, därefter pre-
sentation av de åtta stövarna med förare. 
Det var sju schiller- och en hamiltonstövare, 
rävspecialister med fina meriter, samtliga 
hade minst första pris räv på jaktprov.

Det var förväntansfulla jägare som tog 
sig ut i skogen till sina pass. Många räv-
spår hade setts på morgonen och det dröjde 
heller inte länge när hundarna släppts förrän 

de första väckskallen hördes. Väckskal-
len övergick till drev och snart hörde man 
ett skott, den första räven var skjuten. Det 
hördes drev hela förmiddagen och då och 
då hörde man skott. Kl. �4.00 var det åter-
samling vid bygdegården, en del jägare var 
sena då de med hjälp av grythund tagit ut en 
påskjuten räv ur ett gryt. 

Förmiddagens jaktresultet blev fem 
rävar. Ovanligt många rävar sågs, förmodli-
gen beroende på att det var parningstid. Vid 
återsamlingen i bygdegården åts det korv 
och pratades mycket jakt, rävjakt i syn-
nerhet. Som vanligt togs det upp en frivil-
lig avgift och överskottet blev �000 kronor, 

Rävjakten och forskningen

Egon Molldén, Orust, Lars Johansson, Tarsled och Orustmarkens Hedwig.
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som liksom tidigare år sattes in på barncan-
cerfondens konto. Hundägarna fick som 
tack för sin medverkan var sin säck hundfo-
der skänkt av Doggy.

De skjutna rävarna såldes sedan till Sta-
tens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala 
och gav ytterligare �000 kronor till barncan-
cerfonden. Sedan ett antal år tillbaka fors-
kas det på förekomsten av dvärgbandmask 
hos rävar. Många rävar i Mellaneuropa bär 
på parasiten, Echinococcus multilocularis 
(rävens dvärgbandmask). 

Det farliga med denna parasit är att 
även människan kan infekteras, det kan ske 
genom att man får i sig maskägg via bär, 
svamp och grönsaker. Det är den vuxna 
parasiten som utsöndrar äggen, den lever i 
tarmen på t.ex. rävar. 

Hundar, katter, vargar, lodjur och mård-
hundar kan också vara värddjur för parasi-
ten. Äggen som är mikroskopiskt små kan 
via avföringen fastna i pälsen på sin värd, 
eller på växter, bär och svamp och på så 
sätt infektera sorkar, smågnagare och även 
människor! Hos gnagare och människor 
kan ett enda ägg utvecklas till mängder 

av små blåsmaskar, de kan spridas genom 
blodomloppet till inre organ. I människan 
ger parasiten upphov till cystor i framför 
allt levern. Infektionerna upptäcks ofta inte 
förrän efter många år och kan då ha gett all-
varliga organskador. Blåsmaskarna utveck-
las till vuxna bandmaskar när de hamnar i 
tarmen hos någon av sina huvudvärdar. Det 
kan t.ex. ske genom att räv äter upp inäl-
vorna av en smittad gnagare. 

Rävens dvärgbandmask har ännu inte 
påträffats i Sverige. Den har under lång 
tid funnits i Alperna och Karpaterna och 
har sedan spridits till Tyskland, Danmark, 
Ryssland, Polen och Baltikum. Hundar och 
katter som tas med på semester till Europa 
och inte avmaskas vid hemkomsten, impor-
terade eller smugglade hundar och katter 
eller sådana som går i land från båtar är 
tänkbara smittspridare.

Vi får hoppas att vi i Sverige även i fort-
sättningen får vara fria från rävens dvärg-
bandmask, så att vi kan plocka och äta bär 
och svamp utan risk!

Christer i Gäddegården

Hundpresentation vid Eggvena bygdegård. Bilden tagen av Bengt Classon.

Rävjakten och forskningen
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När vintermörkret är så tungt och kom-
pakt att det knappt ljusnar på hela dagen, 
vad passar väl då bättre än att samlas fram-
för en sprakande brasa och dela med sig 
av intressanta, roliga och tänkvärda berät-
telser? Den 5 december gick Pauls årliga 
brasafton av stapeln, och som vanligt var 
det en brokig blandning berättelser som vi 
fick lyssna till. 

Eva Bayard inledde med ett återkom-
mande uppskattat inslag, nämligen en histo-
ria av Hasse Z, den här gången om ett isskåp 
som såldes ett flertal gånger, till köparnas 
förtret och säljarens förtjänst. 

Anna Johansson är hängiven hästägare 
och distansryttare och delade med sig av 
ett par skildringar från sina tävlingar i dis-
tansritt, som inte bara är en angelägenhet 
för häst och ryttare utan även för familj och 
släkt, fick vi veta. 

Stina Johansson hade tagit med sig sin 
favoritlitteratur, Den poetiska Eddan av 
Snorre Sturlasson och läste några verser om 

jordens skapelse, om Ragnarök och om den 
nya jorden som ska uppstå därefter, enligt 
fornnordisk tro.

Paul Johansson var som ung med om 
en allvarlig motorcykelolycka, och fick 
tillbringa flera månader på lasarettet. En 
liten episod från sjukhusvistelsen, när han 
låg och hade ont och en sköterska kom och 
lindrade smärtan, har funnits kvar som ett 
ljust och värmande minne och han läste en 
text som han skrivit om den händelsen.

Efter några framträdanden var det dags 
för kaffe, te, smörgås och kakor som Anna, 
Eva och Svea bestod med, och så tog berät-

Berättarkväll i adventstid
Anna läser sin 
berättlese om 
distansritt i 
Västervik

Paul 
inleder 
kvällen
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tandet vid igen. Undertecknad läste en liten 
bok om konsten att ändra andra, där konten-
tan är att det inte går att ändra andra, utan att 
konsten istället är att acceptera andra, och 
då kommer både man själv och den andre 
att förändras.  

Christer Håkansson hade tagit med sig 
sin fars dagbok från militärtjänsten i Stock-
holm 1937-38. Vi fick höra om hur det 
gick till när han gick vakt vid slottet, åkte 
skidor, excercerade på Gärdet och var ute 
och festade så länge på natten att det var 
låst när han och kamraterna kom tillbaka till 
regementen. 

Ingvar Valdemarsson berättade också om 
en sann historia, som etsat sig fast i hans 
minne. Det var sommaren ��47, då han och 
några kamrater skulle på utflykt till Skåp-
hult och steka ägg på ett spritkök. Men när 
de skulle tända köket (med bensin) råkade 
någon knuffa till det, den brinnande bensi-

nen rann ut och snart stod både gräset och 
små granar i full låga. Det kunde slutat 
riktigt illa, men de lyckades släcka det 
själva. Veckan efter, däremot, var det tåget 
som tände på skogen och då brann ett stort 
område från Berga till Landa ner.

Sista berättare för kvällen var Sune 
Johansson, som tog Clas Ohlssons katalog 
som utgångspunkt för en betraktelse över 
alla de elprylar som vi fyller våra kök med 
och som är tänkta att underlätta arbetet, men 
som ofta istället skapar mer arbete, när de 
ska rengöras och förvaras. Och inte sällan 
hamnar de på vinden eller i källaren, visade 
Sunes muntliga enkät bland åhörarna. 

Efter detta vidtog mer informellt, men 
lika trivsamt, historieberättande bland del-
tagarna och sen gav vi oss av hemåt. Kväl-
len var mörk, men vi var på gott humör!

Barbro 

Eva, Barbro, 
Stina och 
Christer i 

berättartagen.

Berättarkväll i adventstid
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Julen är den tid 
på året då man ska 
umgås med familj 
och släkt, äta god 
mat, ge varandra 
presenter, koppla 
av tillsammans och 
njuta av tillvaron. 
Men det är inte 
alltid julen blir som 
man hoppas; något 
som Alan Ayck-
bourn tog fasta på 
när han skrev kom-
edin En fröjdefull 
jul, som gavs på 
Borås stadsteater 
runt julhelgen. 

Neville och 
Belinda har samlat 
släkten för några 
dagars julsamvaro 
där mycket hinner hända. Svägerskan Phyl-
lis som envisas med att laga julaftonsmid-

dagen råkar ut för den ena olyckan efter den 
andra i köket efterhand som hon blir alltmer 
berusad. Den dyra julklappsbilen som en 

Teaterresa

Elsie och Mona i samspråk i väntan på att dörrarna ska öppnas till 
parketten.

Kjell och Ingvar tyckte att det skulle bli roligt att gå på teater.
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av pojkarna skulle få var trasig redan när 
den kom hem från affären. Svågern Bern-
hard envisas även detta år med att visa sin 
dockteaterföreställning som är så tråkig så 
att barnen gråter. 

Farbror Harvey, pensionerad väktare, 
med kastkniv till hands under byxbenet, ger 
alla barnen var sin revolver i julklapp. Och 
Belindas syster tar med sig en ny gäst, en 
författare, som på juldagskvällen ertappas i 
en öm scen med Belinda under julgranen. 

Och det är bara en liten del av alla dråp-
liga och tragiska händelsen denna julhelg, 
som slutar med att en skottskadad gäst får 

köras till lasarettet.
Till denna föreställning begav sig elva 

Bråttensbybor en av de inte alltför kalla 
kvällarna i januari och lät sig glatt underhål-
las i nästan tre timmar. Efter föreställningen 
tog vi en promenad till Hotell Renässans, 
där vi, som nästan de enda gästerna, intog 
vår sena middag och ägnade oss åt trivsamt 
samspråk.

Barbro

Anna med sin svärdfisk på planka, Linda och Eva.

Teaterresa
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Det har blivit en tradition med besök 
av Herrljunga dragspelsklubb i Bråttensby 
kyrka på Annandag jul. Den här julen var 
det tredje gången som Jeanette Karlsson 
tillsammans med ett tiotal dragspelare, 
en gitarrist, Arne Dahlgren på basfiol och 
nyckelharpa och Emma Dahlgren, sång och 
diktläsning, bidrog till julstämningen.

Åke Brunngård inledde och satte åhö-
rarna på prov. Han undrade om vi visste 
vilken stad som är änglastaden. Någon 
föreslog Göteborg lite tyst, men det var inte 

änglarna i Göteborg som Åke tänkte på, 
utan Los Angeles. Åke hade med sig en liten 
porslinsfigur, inköpt i just Los Angeles, som 
han beskrev. Figuren var alltför liten för att 
alla personer i den nästa fullsatta kyrkan 
skulle se den. Åke fick beskriva tomten som 
tog av sig luvan och knäböjde framför krub-
ban med Jesusbarnet.

Tomten och Jesusbarnet i samma figur 
blev en perfekt inledning, för musik-
gudstjänsten innehöll många av julens 
sånger, blandade sånger från ”Sjömansjul 

Annandag jul

Delar av Herrljunga dragspelsklubb.
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på Hawaii” till ”Stilla natt”. Jeanette och 
Emma sjöng de flesta sånger, men i några 
fick vi sjunga med. Mellan sångerna läste 
Emma några dikter.

Några tänkvärda ord fick vi av Jeanette, 
som funderade kring ”årets julklapp”- en 
upplevelse. Hon tyckte att det för ovanlig-
hetens skull var en bra utnämning, att ge 
varandra en upplevelse, om vi i begreppet 
upplevelse tänker tid tillsammans.

Åke framförde allas tack till dragspels-
klubben med hjälp av lite musik - en spel-
dosa som faktiskt hördes riktigt bra när den 
hölls nära mikrofonen.

Margareta

Annandag jul

Närbild på tomten och jesusbarnet.
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Påskeld
på Ekeberget

Kl 21.00 på påskafton tänds påskelden på Ekeberget som 
ligger på vägen mot Eggvena. Kör in vid Pajo. 

Det finns möjlighet att skjuta raketer.
Alla är välkomna!

ÅRSMÖTE
Onsdag 11 mars kl. 19 i vår bygdegård

BRÅTTENSBY BYGDEGÅRDSFÖRENING
VI I BRÅTTENSBY

Alla Bråttensbybor är hjärtligt välkomna

Vi bjuder på fika

Australien-kväll
Fredagen den 27/3 kl 19.00 i bygdegården

visar Margareta och Birger Yngvesson bilder från 
sin resa i Australien 

Servering Hjärtligt välkomna!

    I samarbete med


