
 

 

 

Välkommen till Gärdala 
Gärdala byalag hälsar dig välkommen till byn. Vi hoppas du ska trivas här. Byalaget är vår 
gemensamma förening som arrangerar aktiviteter och lobbar för frågor som är angelägna 
för byborna, till exempel kollektivtrafik och ombyggnationen av riksväg 34. Byalaget stod 
också bakom Gärdala Bredband ekonomisk förening som bildades för att driva frågan om 
fiberbaserat bredband i Gärdala med omnejd. Projektet avslutades framgångsrikt 2017. 
 
Vi arrangerar några gånger per år kulturaftnar och byalagsträffar där vi möts under enkla 
former, ibland med levande musik, någon intressant bildvisning eller annan aktivitet. Andra 
aktiviteter vi stått för de senare åren är valborgsfirande, badplatsröjning, vintersportdag, 
naturvandringar och gökotta. På www.gardala.se finns alltid aktuell information om vad 
som är på gång, titta gärna in där. Där finns också möjlighet att anmäla sin e-postadress 
till vår e-postlista för att få aktuell information direkt i mailen. 
 
Om du vill bli medlem i byalaget så är du välkommen att sätta in 75 kr per hushåll på 
bankgirokonto 250-1492 eller via byalagets Swish-nummer: 123 578 50 68. Glöm inte att 
ange namn och adress. Medlemskap ger dig tillträde till kulturaftnar och möjlighet att delta 
i byalagets övriga verksamhet. 
 
Gärdala hamnar i skarven mellan fyra ekonomiska kartblad. Därför har byalaget beställt en 
speciell Gärdalakarta som täcker det vi definierar som byalagets upptagningsområde. 
Byalagets medlemmar kan beställa ett subventionerat exemplar. Kontakta kassören. 
 
Har du frågor om byalaget och verksamheten så får du gärna kontakta någon i styrelsen. 
Du hittar kontaktuppgifter på baksidan.  
 
Välkommen! 
 
/Styrelsen 
 
Gärdala 2020-09-02 



 

 

 
 
Vill du veta mer, undrar över något eller har egna förslag om vad Byalaget kan hitta på, 
tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen. 
 
 
Catarina Jacobsson, ordförande 
Telefon: 013-43095, 0730-453790 
epost: jacobsson.ekkullen@telia.com 
  
Helena Helgesson, vice ordförande 
telefon 013-43094 
e-post helena.helgesson@gmail.com 
 
Agneta Nåbo, kassör 
telefon 013-43052 
epost: nabo@telia.com 
 
Magnus Johansson, sekreterare 
telefon: 013-43009 
epost: p.magnus.e.johansson@telia.com 
 
 
Ordinarie styrelseledamöter: Elin Gustafsson 
Suppleanter: Theodora Arnadottir, Kalle Bergstedt 

Byalaget är ansvariga för badplatsen. 
Varje vår träffas vi och fixar i ordning 
den inför sommaren. 

I Högtomtabacken arrangerar 
vi valborgsfirande varje vår. 

I Kronstad loge brukar vi ha 
kulturafton och andra 
byalagsträffar. 


