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Nr 2 2015 

SKROTINSAMLING 
Bygdegårdsföreningen kommer att anordna en skrotinsamling 

under tiden 1—15 april 

Vill du bli av med ditt järnskrot som ligger och skräpar lite här 

och där?  I så fall har du möjlighet att bli av med det nu. Även 

batterier går bra att lämna. 

Ring någon av dessa personer om du vill lämna något: 

Robert Jakobsson 070-656 28 69 

Bo Kristiansson 070-829 15 55 

Tommy Thomsson 070-641 17 48 

Behållningen går till Fardhem Bygdegårdsförening. 

 

 



Vägkantstädning 
Lördagen den 11 april kl 09.00 samlas vi vid  
bygdegården för att tillsammans städa våra     
diken och vägkanter i socknen. Vi delar upp    
oss i mindre grupper och bestämmer där vem 
som tar vad. Ta gärna med en fikakorg och 
gärna papperskassar eller likande för att samla 
skräpet i. 

Hoppas ni kan vika en liten förmiddag till att 
städa upp i naturen. Borde ju inte behövas men 
tyvärr så finns det tydligen människor som inte 
bryr sig om hur det ser ut i naturen. 

Detta är ett beslut som togs vid hembygds-
föreningens årsmöte. 

 

Vi fagar vid sojdet torsdagen den 1 maj        

kl 09.00. Ta gärna med dig fika.                 

Hembygdsföreningen bjuder på korv. 



FRISKVÅRDSDAG 

 Lördagen den 18 april 

Tipspromenad i det vackra      

motionsspåret vid idrottsplatsen 
11.00-14.00 

Sopplunch i bygdegården  

11.30-13.30 

Hjärtligt välkomna! 

Fardhem Rödakorskrets 

Fardhem Bygdegårdsförening 

 

 

 

 

 

 

 



Du kan även läsa Fardhembladet på vår sockens hemsida 

www.fardhem.se. 

Vill du ha Fardhembladet skickat till din mailadress skicka ett 

mail till lena.widen@telia.com och meddela detta. 

 

  Vi samarbetar med  

 

Vi fagar i Prästänget torsdag fm den 

30 april.  

För de som kommer och hjälper till med           

fagningen bjuder bygdegårdsföreningen på korv.  

 
Dags att betala medlemsavgift i        

Fardhem Bygdegårdsförening 
                                                                  

Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr/medlem över 18 år.  
Betala på bankgiro 785-6479.                                                          

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn. 
Vi hoppas att du även i fortsättningen vill vara med och stödja 
socknens bygdegård! 


