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Information och nyheter från Undenäsbygden
Rekord igen för Undenäsbygdens största kaffekalas
1000 TACK till alla som på olika sätt hjälpte till så att det blev ett lyckat kakkalas i år också. Utan all frivillig arbetskraft
och utan besökare blir det ingenting./Hälsningar Maggan och Inger /
548 personer stoppade i sig nästan allt som bakats och allt överskott i pengar fördelades mellan Hembygds-, idrotts och
skytteföreningen, PRO och Byalaget. Tackar!
Många besökare under Sköna Maj i Undenäs
Sköna Maj är slut för i år och arrangörerna i Undenäs kan konstatera att den sammanlagda besökssiffran från alla lokala
evenemang slutar på nära 1 400 personer. Ett bra slutfacit! Men vi kan säkert bli bättre. Har du tips inför nästa Sköna Maj
så är du välkommen att höra av dig till Undenäsbygdens byalag, Hembygdsföreningen, PRO eller Svenska kyrkan.

Lanthandlarn i Undenäs byter ägare
Lördag den 1 juni är det dags för ägarbyte av ICA Nära i Undenäs.
Lina Löfstrand-Frisk blir bygdens nya lanthandlare då hon tar över
efter Monica Andersson som därmed slutar efter nära tio år som ICAhandlare i Undenäs. Nu ”pryar” Lina under Monicas ledning och det
Monica inte vet om ICA är förmodligen inte värt att veta – hon har
nämligen arbetat inom ICA under 44 år!
Nu hoppas Monicas man att hon ska gå hemma och pyssla i fortsättningen – men det har hon ingen tanke på. ”Nej, nåt jobb ska det bli,
kanske barnskötare eller chaufför” skojar hon.
Lina tänker starta på lördag med att bjuda sina kunder på kaffe och ordna en tipspromenad. Dessutom kommer
Naturbordet från Tibro att grilla och sälja garanterat närproducerat kött. Produkter från bygden vill jag gärna satsa på,
berättar Lina, som uppmanar alla som har något att sälja att höra av sig. Lina har butiksledarutbildning och trots sin
ungdom har hon hunnit arbeta 15 år inom handeln, bl a i Stockholm. -Jag har varit inköpare på H&M och arbetat inom
Shell och Hemköp, berättar hon. Senast ledde hon ett handelsutvecklingsprojekt i Karlsborgs kommun. - Nu kommer det
att handla om livsmedel och det är nytt och spännande, säger Lina, som tycker att det är mycket viktigt att det finns en
lanthandel i Undenäs. - Alla verksamheter på orten är viktiga, betonar Lina, som hoppas på gott samarbete med Macken
och Källebacken.
5-årsjubileum Undenäsbygdens byalag
Medlemmar inbjudes till familjefest i Närlunda hage Lördag 27 juli kl. 17.00-01.00.
Aftonen börjar med barnaktiviteter, musikunderhållning och mat. Kl. 21-01 spelar Alvenfors orkester upp till dans.
Pris: 0-9 år = 0 kr, 10-17 år = 50 kr, 18 år och äldre = 100 kr
Mer information om festen kommer i juni-utgåvan av Undenäsbladet.
Anmälan till Lennart och Katarina 0505-20533, 070-541 89 39 eller 073-032 68 81
Mycket ros men nu lite ris
Det gäller återvinningsstationen i Undenäs och en läsare skriver: ”Det är en förmån att vi har en sådan och därför blir man
inte lite irriterad när man kommer dit och det ligger glasburkar med äpplemos och gurka på marken. Våra djur, som
strövar runt även på återvinningsstationen, kan komma till skada.Solstol, skor, öltunnor och större burkar med målarfärg
och plastdunkar med odefinerat flytande innehåll samt en mängd annat skräp ligger runt containerna. Har skrivit i Sla,
både ris och ros, men Undenäsbladet har en större spridning (!) därför vore det bra om det kan komma med där”.
Självklart! Det är i allas vårt intresse att stationen får ta emot sådant den är avsedd för, och inte en massa ”övrigt”.

Tanka på QSTAR i Undenäs. Det tjänar vi alla på

Ungdomsgården Toppstället
gör nu sommaruppehåll. Det har varit öppet en fredag i
månaden och antalet besökande barn har ökat under
våren. Toppstället är mycket uppskattat av barnen och de
önskar att det vore öppet oftare.
Musik i sommarkväll
Söndagen den 2 juni kl 19 i Forsviks kyrka med
Undenäs kyrkokör; riksspelman Mikael Pettersson, fiol;
Katarina Skaghammar, flöjt.
Sveriges Nationaldag 6 juni
kl 9 Hissning av Svenska flaggan vid Stråhlestugan.
Medtag fikakorg och något att sitta på.
kl 14-20 Kaffeservering i Granathstugan på Källebacken
kl 18 kommer kantor Christina Lindman med bygdens
spelemän till Källebacken och leder allsång.
Arrangör är Undenäs Hembygdsförening
Musik i Sommarkväll
Onsdagen den 12 juni kl 19 i Bocksjö kapell. Visafton
med bygdens spelemän, Hans Hermansson, Folke
Gustavsson och Johannes Lindman. Medtag kaffekorg
och något att sitta på. Vid regn i kapellet.
Undenäs stora sommarloppis
Lördag 20 juli kl. 10-14.
Inom- och utomhus vid Undenäsgården. För info och
platsbokn., ring Eva 0505-23060, Katarina 0505-20533

Nyheter från Granviks Byalag
Inför årets säsong har vi förnyat Vandrarpasset.
Man behöver inte gå så långt. Det blir 12 kontroller
utmed Djäknarundan.
Vandra och Vinn med månadsvinst och säsongsvinster.
Vandrarpasset blir en endagsaktivitet som kan göras
flera gånger på säsongen.
Månadsvinster är presentkort på bastubad. Dras bland
inlämnade startkort.
Säsongsvinster är presentkort om 250, 150 resp 100 kr.
Inlämnade rätta svar 1 maj – 30 sep deltar. Dessutom
utlottas ett antal tröstpriser bland inlämnade startkort.
Startkorten skall lämnas in senast 6 okt Infocenter
Karlsborg eller postas till Karlsborgs Turism AB,
Storgatan 65, 546 32 Karlsborg.
Sedvanligt midsommarfirande på Klockarvallen
i Undenäs. Midsommarafton kl 14
Tennisbanan Källebacken är spelbar.
Nästa blad
Hör av er till Lina Löfstrand per tfn 211 11 eller e-post
lina.lofstrand@gmail.com senast den 12/6 om ni vill ha
med något i nästa blad.
Byalaget styrelsemöte16/5 kl. 18.30 i Undenäsgården.

Sätra Bruks Herrgård
Konferenser-Naturnära aktiviteter
Bröllop-Högtidsdagar
Sätra Bruks Herrgård 0505-21025
www.satrabruk.se

TROLLTROLL-TING
Presentbutiken i Undenäs
Öppettider fr. o m. 1 maj
Mån. 16.00-18.00 Tor.16.00-18.00, lör.10.00-13.00
Tel. 0505-20220, 0763-460 449
Hemsida: www.trollting.se

Ekosalongen
Frisör & hudvård i Undenäs
Öppet: mån, tis. & torsdag kl. 10-18,
Tel. 076 -899 73 79, vardagar kl.10-18
www.ekosalongen.blogspot.com

Ett företag inom Vadsbo Elektriska Teknik AB
• Elektriska installationer
• Larm, säkerhetssystem
Strålevägen 14 Undenäs
0505-20040, 070-6371216, www.holmen-el.se
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Macken Undenäs
Bilverkstad-Pizzeria-Kiosk
0505-20221-www.haudab.com

Noremech AB i Undenäs

