
Årsmöte med Lönnskogbygdens byalag 2009 

 
Bild på den nya ledningsgruppen i byalaget 

 

Nyast i ledningsgruppen är Kari Graue. Hon och hennes man John och barnen Ine och Silje 

köpte ”gamla konsum” i Stenbyn 2006 till fritidsbostad. Familjen bor i Mysen i Norge och 

Kari jobbar som läkarsekreterare i Oslo. 

 

Hur kommer det sig att ni hamnade i Stenbyn? Vi letade fritidshus på nätet. Vi tyckte att vi 

fick ganska nära hem, här är stilla och lugnt, det finns mycket friluftsmöjligheter, fina 

vandringsleder och en härlig badplats. En sak som vi fäste oss särskilt vid var den fina 

trädgården som hör till ”gamla Konsum”. 

 

Kari och John har från allra första stund engagerat sig i byalagets verksamhet. De har hjälpt 

till med bl. a vandringsleder och med badplatsen. ”det har varit ett sätt för oss att lära känna 

människor i bygden” säger Kari. ”Vi tycker också att det är viktigt att alla hjälps åt för att få 

en levande landsbygd”. Förutom friluftsliv är historia ett intresse. Det är spännande att 

uppleva traditionerna och det finns mycket historia i den här bygden.  

 

En viktig uppgift för byalaget anser Kari vara den sociala samvaron. Alla som vill skall känna 

att de är välkomna. Men för att allt skall fungera så måste man fördela arbetsuppgifter. Alla 

måste hjälpas åt. Därför kändes det naturligt för Kari att tacka ja till posten som ordförande 

för byalaget.  

 

Harriet på Västugelon 

 

 

Kort från årsmötet: 
 

Tack vare Alfastiftelsen kunde en dykbrygga läggas i Siktjärns badplats under sommaren.  

Söndagen den 9 augusti invigs bryggan med korvgrillning. Alla är välkomna kl.16.00. 

 

Gräs och buskar runt kolarkojan, Siktjärns badplats och klockstapeln har även detta år röjts av 

byalaget. 

 

Vandringslederna behöver snyggas till och den broschyr som finns behöver förnyas. 

Informationsgruppen fick i uppdrag att till höstmötet föreslå hur informationen om 

vandringsleder och annat information om bygden bör presenteras. 

 

Lördagen den 5 september kl. 10.00 är alla välkomna att med olika redskap vara med att se 

över våra vandringsleder. Samling vid lägergården kl. 10.00 

 
Bastukvällen blir i år lördagen den 21 november i lägergården. 

 

Mötet avslutades med att ledningsgruppen inbjöd till höstmöte den 10 november kl. 17.00. 

Mat till självkostnadspris kommer att erbjudas. 

 

Harriet på Västugelon 

 

 



 


