
 

 

 
 
  

 
 
Detta är våra aktiviteter och träffar under hösten 2016. 
Vår förhoppning är att programmet är av intresse för dig 
och att vi får se just dig vid en eller flera tillfällen under 
hösten. Kom gärna och delta vid våra arbetsträffar och den 
efterföljande mysstunden vid grillen. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2016 är 100 kronor per person eller 
200 kronor per familj. Medlemsavgiften betalas via 
bankgiro 136-7010 eller direkt till kassören. 
 
Medlemsinformation 
Vill du veta mer om föreningen eller vara med på våra 
utflykter, ta då kontakt med någon av oss i styrelsen. 
 
Ordförande  Anders Hell    0706-254967 
Vice ordförande Bengt Gustafsson   033-257701 
Kassör  Kerstin Hell    033-254517 
Sekreterare  Britta Henriksson   033-252368 
Vice sekreterare Lena Davidsson   033-243314 
Styrelseledamöter Åke Gustavsson   033-155938 

Rolf Andersson   0701-178673 
Suppleant  AnnaLotta Fransson 0727-152558 
 
Hedersordförande Sture Magnusson   033-254116 

 
Väl mött önskar 

Viareds Natur- och Hembygdsförening 
Besök oss gärna på: http://viaredsnhf.se 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utflykt 
Söndag den 2 oktober drar vi kosan till Hyssna 
Hembygdsförening. Vi träffas vid Ryssnässtugan klockan 14.30 
för vidare färd. Vi besöker museet, gamla kyrkan & kvarnen. 
Föreningen bjuder på fika. Tänk på att ta med varma kläder.  
Anmälan senast 28 september till:  
Kerstin Hell tel: 033-254517 
 
Arbetsträff  
Onsdag den 19 oktober träffas vi klockan 15:00 vid Ryssnässtugan 
för gemensam skötsel av anläggningen. Efteråt samlas vi runt 
grillen för en trevlig stund med mat och prat. 
Kontaktperson:   
Bengt Gustavsson tel: 033-257701 
Föreningen bjuder på grillad korv/bröd och dricka. 
 
Grötfest 
Årets Grötfest kommer att hållas i Hultafors Bygdegård, det 
gamla stationshuset, söndag den 20 november klockan 16:00. 
Borås Tidnings chefredaktör, Stefan Eklund, håller en liten 
föreläsning om ”Varför tidningen finns” och ”Vad man har för 
planer för framtiden”. Det finns tid för frågor så förbered dig 
gärna för det! Efteråt äter vi gröt och smörgås tillsammans.  
Anmälan senast 16 november till: 
Lena Davidsson tel: 033-243314 
 

Arbetsträff  
Onsdag den 17 augusti klockan 18:00 träffas vi vid 
Ryssnässtugan för gemensam skötsel av anläggningen. Efteråt 
samlas vi runt grillen för en trevlig stund med mat och prat. 
Kontaktperson:   
Åke Gustavsson tel: 033-155938 
Föreningen bjuder på grillad korv/bröd och dricka. 
 
Alla blir vi glada i Åkes lada 
Söndag den 28 augusti klockan 16.00 är det picknick på rännet i  
Åkes lada. Ta med egen fika och eventuellt en pläd för att hålla 
värmen. Det bjuds på musik av Vängas spelmän och Gunnar 
Henriksson. Det blir också tipspromenad och lotteri samt 
anekdoter om gårdens historia.  
Anmälan senast 25 augusti till:   
Åke Gustavsson tel: 033-155938 
 
Samling till slåtter vid Smedjan 
Onsdag den 7 september klockan 18:00 slår vi gräset vid 
Smedjan. Alla är välkomna, med eller utan lie och räfsa. Efter 
slåttern samlas vi för en gemytlig stund vid grillen. 
Kontaktperson:   
Åke Gustavsson tel: 033-155938 
Föreningen bjuder på grillad korv/bröd och dricka. 
 


