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Vi är inte störst, bäst och vackrast

men gör så gott vi kan 



MIDSOMMAR
fi rar vi traditionsenligt i Vallen med

DANS KRING MAJSTÅNGEN
MUSIK, LOTTERIER OCH SERVERING
Midsommarafton 25 juni kl. 13:00

på 

KILEN  

   Ta med blommor att                    
                       smycka majstången med.

Under den här sommaren ska vi hjälpas åt att utföra diverse målnings- 
och reparationsarbeten på våra fastigheter.

Alla som vill och kan vara med inbjudes därför till arbetskvällar

Med början den 29 juni och därefter alla

Tisdagar kl. 19:00
samlas vi på

Vallencia
Vi fortsätter varje tisdag under sommaren så länge vi orkar och det 

finns något som behöver göras.
Alla kan hjälpa till med något, om inte annat så med uppmuntran och 
glada hejarop. Kanske är det ett trevligt sätt att träffa sommargäster 

och semesterfirare. Här har alla sin chans att bidra till Vallens och bya-
lagets fortsatta existens. Vill det sig så kan kanske dessa kvällar avslutas 

med en kaffetår i all enkelhet.



Musik i sommarkvällen

Torsdag 8 juli 
kl 18:00

Trio Ramzel
spelar och sjunger

Servering, lotteri samt gott 
om tid för prat och skratt

MISSA INTE DENNA KVÄLL

FILMKVÄLLAR
MÅNDAGARNA 12 OCH 26 JULI

KL. 19:00 PÅ VALLENCIA
FILMER OM

VÅLL´N OCH VÅLLARA



BASTUBERGSVANDRING
Söndag den 18 juli kl. 18:00

Samling vid Vallencia, därifrån går vi ner till 
Sågbäcken, vidare uppför Bastuberget till Paviljongen och 

fortsätter förbi Kalletorpet och ner till Söberge.

Medtag eget fika och vatten

SOMMARUTFLYKT
till

KETTLAGRUVAN
LÖRDAG DEN 24 JULI 

BASTUBERGSVANDRING
Söndag den 18 juli kl. 18:00

Samling vid Vallencia, därifrån går vi ner till 
Sågbäcken, vidare uppför Bastuberget till Paviljongen och 

fortsätter förbi Kalletorpet och ner till Söberge.

Medtag eget fika och vatten

SOMMARUTFLYKT
till

KETTLAGRUVAN
LÖRDAG DEN 24 JULI 

Vi samlas vid 
Vallencia kl. 12:00
Ta med eget fi ka 

och vatten


