
Hallarydsnytt 
Hallaryds sockenråd   

kallar till årsmöte       

söndagen den 18 mars i 

Hallarydsgården 

Byinformation 

Rullande lanthandel 

Svenssons Varubil kommer till Hallaryd på torsdagar. Stannar i Ulvberga 16:00, Möllav. 16:15, Dammv. 

16:30 Vill du att varubilen stannar hos dig? Ring Magnus Svensson på 070-307 50 80. 

Fiskbil 

Kommer till Hallaryd på tisdagseftermiddagar. Vill du att fiskbilen stannar hos dig? Ring Ronnie Broberg 

på 070-557 40 77. 

Bibliotek 

Öppet jämna veckor tisdagar 15.00-19.00, bottenvåningen på förskolan.  

Surfzon 

I och runt förskolan finns en surfzon där du kan få gratis internet, anslut till wi-fi-nätverket Almhult-Guest. 

Lunchrestaurang 

Vardagar 12-13 kan du äta lunch i matsalen på förskolan. (bottenvåningen) Dagens lunch kostar 55:-        

Du behöver beställa din lunch dagen innan eller senast kl. 08.30 samma dag. Ring Majse eller Susanne på 

telefon 0476-552 95. 

Ordföranden har ordet 

Vinter eller inte? Att sitta och skriva i förväg är inte lätt när vädret skiftar och man inte vet om det är 
snödrivor och vinterdäck eller snödroppar och vintergäck som dominerar utomhus. En sak är dock säker. 
Vi går mot ljusare tider!  

18 mars kl. 16.00 håller vi årsmötet i Hallarydsgården med sedvanliga ärenden och fika. Eftersom det är 
valår har vi också en liten panel där Eva Ballovarre (s) kommunalråd, Bo Mazetti-Nissen (m) förste vice 
ordförande i kommunfullmäktige och Vidar Lundbäck (c) ledamot i kommunfullmäktige kommer att 
berätta och svara på frågor om hur politik och framtidsplanerna för Älmhult i stort och Hallaryd i 
synnerhet ser ut. Moderator är Susanne Gäre, Hallaryds egen skjutjärnsreporter! Glöm inte heller att vi 
den 2 juni har vår traditionella Hallarydsdag i Hembygdsparken! Håll utkik efter mer information 
framöver! Alla hälsas varmt välkomna!  

Åsa Dahlström, Hallaryds Sockenråd 

Våren  
2018 



Dags för Årsmöte! 

Sockenrådet 

Söndagen den 18 mars kl. 16.00 samlas vi till 

Hallaryds Sockenråds årsmöte i 

Hallarydsgården. Dagordningen läggs upp på 

hallaryd.se. 

Hembygdsföreningen 

Hallaryds Hembygdsförening har årsmöte den 

15/4 kl. 16:00 i Hallarydsgården. Vill du bli 

medlem, sätt in 50:- på BG 419-3322 och 

skriv ditt namn. Välkomna! 

Hallaborg 

Bygdegårdsföreningen Hallaborg har årsmöte 

den 25/3 kl. 17:00 i Hallaborg. Välkomna! 

Hallarydsdagen 2018 

Årets Hallarydsdag kommer att hållas den 2 

juni. Det kommer att vara marknadsstånd, 

servering, uppvisningar och aktiviteter för 

såväl barn som vuxna. Mer info kommer i 

programbladet. Vi inbjuder alla villiga att 

hjälpa till för att den återigen ska bli en 

succé. Hallarydsdagen anordnas ideellt av oss 

i byn. Därför är just du välkommen att hjälpa 

till? Kontakta Thomas Dahl på 

t.dahl1984@gmail.com eller 070-272 46 38. 

Valborgsmässoafton 

Den siste april med början 20.30 anordnar 

Hallaryds IF valborgsmässoafton med brasa, 

vårtal, sång av kyrkokören och fyrverkeri. 

Efteråt bjuder Svenska Kyrkan på kaffe och 

våfflor i Sockenstugan. 

Hallarydsloppet 

Den 2 april är det dags för Hallarydsloppet. 

Annandag Påsk som alltid! Första start är kl. 

10:40 vid förskolan. För mer info se http://

www.freewebs.com/hallarydsloppet/ 

Damgympa 

Måndagar 19.00-20.00 i gympasalen på 

undervåningen i förskolan är det gympa för 

alla damer. För mer info kontakta Sonja 

Hallberg på 0479-720 33. 

Promenad för Herrar 

Varje tisdag kl. 9.30 samlas Hallaryds  

herrar 65+ vid klubbstugan och promenerar 

cirka 1,5 timme. Efteråt, nyduschade och 

nybastade, fikar de och pratar av sig! Alla 

seniorer är välkomna! För mer info kontakta 

Gunnar Bladh på 0479-721 11. 

Promenad för Damer 

Varje tisdag kl 9.30 samlas även Hallaryds 

damer och promenerar och pratar av sig. 

Samling utanför förskolan. För mer info 

kontakta Ann-Britt Sernefell på 0479-720 

01. 

Idrottsevenemang 

Hemmamatcher på Åvallen 

Varmt välkomna att komma och kolla på Hal-

laryd IFs hemmamatcher under säsongen. Föl-

jande dagar spelar Hallaryd på hemmaplan: 

3 Maj 19:00 Hallaryd – Göteryd 

15 Maj 19:00  Hallaryd – Kånna 

18 Maj 19:00  Hallaryd – HITS 

28 Maj 19:00 Hallaryd – Angelstad 

20 Juni 19:00 Hallaryd – Råstorp/Timsfors 

28 Juni 19:00 Hallaryd – Ling 

23 Augusti 18:45 Hallaryd – Hamneda 

9 September 12:00 Hallaryd – Ryssby 

30 September 15:00 Hallaryd – Virestad 



Medlemsavgiften 2018 

Sockenrådet är en ideell förening och de enda fasta 

intäkter vi har kommer från er medlemmar. 

För enskild medlem 50:- För familj 70:- 

Bankgiroblankett bifogas utskicket. Annars går det 

bra att sätta in direkt på vårt bankgiro, 5932-2172 

eller betala kontant på årsmötet. 

Glöm inte att skriva namn och adress på 

inbetalningskortet. För familj, skriv antal 

familjemedlemmar och allas namn på blanketten. Är 

du intresserad av att få info via mejl? Skriv även din 

mejladress. 

Vi tackar för ditt stöd! MVH Hallaryds Sockenråd 

Grannsamverkan 

Grannsamverkan innebär att vi är extra 
uppmärksamma. Många inbrott är planerade 
i förväg och tjuvarna är ute och rekar. 
Tecken som avslöjar att inbrott kan vara på 
gång är ”markeringar” av något slag. Kanske 
en papperslapp som är instucken mellan dörr 
och karm eller stenar som lagts på trappan 
eller soptunnan. Är lappen/stenarna kvar vid 
nästa besök tar tjuven detta som tecken på att 
ingen är hemma. Andra ”markeringar” kan 
vara något okänt föremål i trädgården eller 
att något är ristat eller målat på brevlådan. Vi 
kan hjälpa varandra genom att ta bort dessa 
”markeringar” samt att resa soptunnor som 
ligger ner.  

Kom ihåg att låsa dörrar och stänga alla 

fönster (även de på ovanvåningen) när du 

inte är hemma och håll kontakt med dina 

grannar. Håll även ögon och öron öppna för 

okända bilar eller personer. Ser du något 

misstänkt, tipsa polisen på tfn 114 14. Ser du 

pågående brott, ring tfn 112. 

Vill du vara med? 

Är du en eldsjäl som saknar något att brinna för? 

Vi behöver dig, så kontakta Åsa Dahlström på 

0479-720 27. 

Vill du hyra lokal? 

Hallarydsgården 

För bokning kontakta Christel Lindholm på 
072-307 21 58. 

Hallaborg 

För bokning kontakta Olle Bengtsson på 
0479-720 13. 

Psalmodikongudstjänst 

Den 19 augusti kl 11:00 är det 

psalmodikongudstjänst i Hallaryds kyrka. 

Det kommer att göras ett försök till att slå 

världsrekord i antal psalmodikon som spelar 

tillsammans. Efteråt enkel lunch i 

Sockenstugan. 

För mer info se vår hemsida: hallaryd.se 

Långfredag i Hallaborg 

Den 30 mars kl 16:00 anordnar Betelkyrkan 

långfredagsgudstjänst i Hallaborg. Det kommer 

att bli en tillställning med mycket sång och 

musik där Hannah Gustafsson talar. Det 

kommer dessutom att bli tårtbuffé! 

Höstmöte 

Den 24 oktober kommer Sockenrådet att hålla 

höstmöte. Mer info om tid och tema kommer när 

vi närmar oss. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HALLARYDS SOCKENRÅD 2017 

 

Följande har ingått i styrelsen: 

Åsa Dahlström, ordförande, Helene Isberg, vice ordförande 

Susanne Gäre, sekreterare, Pia Ulmestig, vice sekreterare 

Thomas Dahl, kassör, Per-Anders Nilsson, vice kassör 

Bertil Pettersson, ledamot 

Lukas Ruderstam, ledamot 

Per Jonsson, suppleant 

Micael Schmitz, suppleant 

 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under 2017 samt årsmöte, höstmöte, semmelkafé, 

sommarkafé och julpyssel. 

Medlemsavgiften ligger på 50 kr för enskild medlem och 70 kr för familj. 

Medlemsantalet i Hallaryds Sockenråd var 2017 271. (163 personer 2016) 

 

 

Verksamhet under året: 

Årsmöte hölls i Hallarydsgården den 19 mars 2017 . 19 personer deltog på mötet, som inleddes med 

årsmöteshandlingar. Efter fika informerade Annika Nilsson om Leader Linné Småland och 

årsmötesdeltagarna fick även delta i ett grupparbete i syfte att komma fram till vad vi vill göra i 

Hallaryd. 

 

Sockenrådet ansvarade för Hallarydsdagen 2017 i samarbete med HIF, Betel och 

Hembygdsföreningen. 

 

Höstmötet hölls i Hallarydsgården den 25 oktober. Susanne Gäre berättade om tillverkning av 

äppelmust, cider och calvados i franska Normandie. Pia Ulmestig hade äppelprovning.  Över 30 

personer kom och det var fullt till sista plats i Hallarydsgården. Veronica Dahl och Helene Isberg satt i 

juryn för att testa äppelkakor. Susanne Sjölund tog hem första priset. 

 

Sedvanlig julstuga med tomte vid ljusgranen ägde rum den 2 december. Det kom avsevärt många fler 

än förra året och det pysslades och prasslades. Tomten, Börje Sernefell, delade ut gottepåsar i köket. 

En mycket trivsam eftermiddag med 21 barn och lika många föräldrar. Fika serverades i form av 

pepparkakor och lussekatter. Vi räknade till cirka 50 personer. 

 

Vi anordnade två trevliga kafédagar, ett  semmelkafé den 12 mars och ett sommarkafé den 6 augusti. 

Vi uppdaterade även infotavlan och hälsade nyinflyttade välkomna med ägg och ett medlemskap i 

Hallaryds Sockenråd 2018. 

Vi har också arbetat för att surfzonens täckning utökats, så den nu täcker hela skolan. 

Under året har vi arbetat med en liten turistinfo om Hallaryd, som trycks våren 2018. 

 

Utskick under året: 

Ett utskick av Hallarydsnytt gjordes med posten. 

Press: 

Vi har synts i den lokala dagspressen under 2017 i Smålänningen, Smålands-Posten och Norra Skåne. 

 

TACK alla som ställer upp och som på olika sätt verkar i Hallaryds Sockenråd! Vi hoppas på ett gott 

samarbete under 2018. 

 

Styrelsen 

 

Hallaryd den 26 februari 2018 

 
 


