
 
Sånna Sia, Västle kreken i juli 2022 

Vi hälsar alla, gamla, unga och blivande medlemmar; 
Välkomna till Odensholms byalags årsmöte 2023 

lördagen den 25 mars kl.11.00 
i Österledskyrkan i Gamla Uppsala. 

Adress: Regins väg 1 

Vi ser fram emot att träffa vänner och släktingar igen! 

 

• Vi kommer att ha sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Valberedningen tar gärna emot nomineringar till styrelsen. En målsättning är att fler 
gårdar/familjer kan vara representerade i styrelsen. Vill du nominera någon, är du själv 
intresserad eller har du frågor? Kontakta gärna Valberedningen, 
Ylva eller Stella; linder.ylva@gmail.com   stellakarlgren@gmail.com 

Vi kommer att berätta om: 

• Aktuell planering och finansiering för bygget av 
hembygdsgården. 

• Resultatet av Miljökonsekvensutredningen ang. försvarets 
kommande antennsystem på Odensholm 

• Annat som rör Odensholm.  

• Boken om Odensholm.  

• Planera en ev. sommarresa. 

• Vi har som vanligt arkivmaterial, kartor och bilder att ta del av. 
• Det blir musik, sång, god mat, kaffe och hembakat.                                   Kalvar, Highland Cattle, juli 2022 

Din röst och ditt engagemang som medlem i byalaget är mycket viktig och vi hoppas att 
många kan komma på mötet.                                             

Alla handlingar till årsmötet: dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, balans- och 
resultaträkning, revisionsberättelse och valberedningens förslag för 2023 års val av funktionärer 
kommer att finnas på årsmötet. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning kommer vi också att 
lägga ut på hemsidan, www.odensholm.se före årsmötet. 

- Anmälan till årsmötet görs till Saga. Anmäl er gärna i god tid så vi kan beräkna mat och 
dryck. Var snäll ange om du har speciella önskemål om kost. 
Det går fint att kontakta Saga eller Lotta om ni har frågor. 
Saga Adolfsson, saga.adolfsson@telia.com  Tel: 0767 717251  
Lotta Odmar, lotta@odmar.se, Tel: 070 6998550     

mailto:linder.ylva@gmail.com
mailto:stellakarlgren@gmail.com
http://www.odensholm.se/
mailto:Saga.adolfsson@telia.com
mailto:lotta@odmar.se


 
Vadarfåglar i juli 2015 

 

Dags för medlemsavgiften för 2023  
Medlemsavgiften till Odensholms byalag för 2023 är 150 kr/person. Avgiften är högst 400 Kr 
per familj som är bosatta på samma adress. Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006, 
Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften. Betalas helst in före 
31 mars 2023. 

 
Norda Sia juli 2022                                                   Bomärken på Holmen tecknade av Albert Engström, ur boken Mitt liv och leverne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backtimjan Odensholm juli 2022                                                            Den nya pråmen i Storhamne juli 2022 


