
 

 

Vi hänvisar till vår hemsida beträffande 

styrelsens sammansättning 

 

www.aspinge.se 

    

Information ang. medlemsregistret 

Äspingebygdens Byaförening är enligt personuppgiftslagen skyldig att informera 

sina medlemmar om vilka uppgifter som finns om dem i medlemsregistret. 

Registret innehåller uppgifter om namn, adress, postnummer och postadress. 

Ändamålet med medlemsregistret är föreningsadministration i form av kallelser 

och liknande. Meddela styrelsen om du har invändningar mot att förekomma i 

registret. 

 

 

 

Äspingebygdens 

Byaförening 

 
Program 2020 

Äspinge Byaförening önskar alla medlemmar en god 

fortsättning på det nya året. 

I år innefattar vår utsändning av programmet även kallelse till 

årsmötet, där som vanligt sedvanliga möteshandlingar 

avhandlas och att efter mötet serveras mat o dryck. 

 

 

 

http://www.aspinge.se/


Årsmöte 2020 inställt tillsvidare 

Besked om nytt datum meddelas per mail/hemsida/post 

Samtliga program är pausade tillsvidare 

Detta är styrelsens förslag på årets program, som vi hoppas att Årsmötet 
godkänner. Vi avgör senare om det är förändringar som kräver att vi 
skickar ut uppdaterat program. 

30 april Majbrasa hos Åkessons i Råset, samling kl. 19.00, ta med 

egen förtäring. Båltändning vid skymning. Se 

hemsida/anslagstavlan. 

23 maj Kl. 13.00–17.00 Piraten muséet Vollsjö. Trädgården, 

Föreställning ”Två sätt att möta Livet - ett 100-års minne om 

Dan Andersson o Evert Taube”. Lars Frenebring o Thomas 

Wiehe presenterar nya o gamla sidor av poeterna. Se 

hemsida/anslagstavla. 

30 maj Trädgårdsvandring hos Inga Brolin, Råsets Boställe kl. 11.00. 

Inkl. kaffefika.  Ingen föranmälan.  Se hemsida/ anslagstavlan 

27 juni Kl. 10.00–17.00 Helsingborg, Fredriksdals trädgård rosariet, 

entré 100: - o därefter (för de som vill) tura med Scandlines. 

Se hemsida/anslagstavla 

15 aug. Grillfest, Kl. 17.00. 20 års-jubileum. OBS! Föranmälan 

senast 6 aug. Vi firar detta i Björkqvist loge i Äspinge. Se 

hemsida/anslagstavla, där avgiften meddelas. 

Oktober Info om aktivitet, se hemsida/anslagstavla. 

November Skridskoåkning i Höörs Ishall. Se hemsida/anslagstavla 

December Bowling i Hörby. Se hemsida/anslagstavla 

2021 årsmöte är den 18 april kl. 14.00 

 

 

Styrelsemöte/Medlemsmöte 2020 

    5/5 kl. 19.00 Thomas Hägg 

     30/5  Efter blomstervandring ca kl. 13.00, Inga Brolin 

     4/8 kl. 19.00  Hans Björkqvist 

     1/9 kl. 19.00  Margot Hägg 

    13/10 kl. 19.00  Inga Brolin 

    17/11 kl. 19.00  Thomas Hägg 

    2021 

    16/2  kl. 19.00  Margot Hägg 

    16/3  kl. 19.00  Hans Björkqvist 

              Kontaktpersoner förfrågan och föranmälan. 

   Hans Björkqvist, tel.0702-20 97 13, hans.bjorkqvist@telia.com  

   Thomas Hägg, tel.0702-665595, mail. marie.hagg@aspinge.se  

   Medlemsavgift 100: -/vuxen, 10: -/barn 17 år 

   Bankgiro:5570-3268  

 

                Välkomna till våra aktiviteter! 

                 Äspingebygdens Byaförening   

          www.aspinge.se  

mailto:hans.bjorkqvist@telia.com
mailto:marie.hagg@aspinge.se
http://www.aspinge.se/

