
 

 

 

SOMMARGUIDE 2020 

Aspö Bryggförening & Byalag  
 

www.aspobyalag.se 

info@aspobyalag.se 

Facebook – Aspö Byalag 

 

 
Maj månad Senast 31 maj ska medlemsavgiften om 350 kronor* betalas till plusgiro nr 852634-5. 
* nytt belopp enligt årsstämman 2019 
 

Grovsophämtning, söndag den 14 juni, kl. 10.00–13.00  
Årets första grovsophämtning vid ångbåtsbryggan. Grovsoporna får transporteras till bryggan tidigast 
dagen innan sopbåten anländer. Om du lämnar sopor i förväg måste du vara på plats när sopbåten 
anländer kl 10 för att själv bära ombord och sortera dina sopor direkt så de inte ligger i vägen för andra. 
Vi får alla hjälpas åt att försöka hålla avstånd till varandra.   

Midsommarafton, fredag den 19 juni  
Midsommarfirandet på ängen gör ett uppehåll i år i och med etableringen på ängen samt Coronaläget. 
För er som vill uppleva delar av traditionen den här dagen:     

14.30  Det traditionella båttåget startar från byn för de som vill och går ett varv runt Högholmen 
och Aspö. 

 

Årsmöte, söndag den 5 juli kl. 10.00  
Aspö bryggförening och byalags medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte kl. 10.00 söndagen den 
5 juli. Håll utkik på Facebook-sidan, hemsidan och anslagstavlor var mötet hålls någonstans (beror på 
hur ängen ser ut).  

Seglarskola vecka 28  
Lär dig/prova på att segla optimistjolle! Seglarskolan passar barn 6-12 år och pågår måndag-fredag 
och följs av kappsegling för barn, gummor och gubbar på lördagen samma vecka.  
Se separata anslag gällande denna aktivitet från arrangörerna Ragnerstam på Facebooksidan och 
hemsidan.   
 

Loppisrunda lördag den 1 augusti kl. 13.00-15.00 
Det perfekta tillfället att rensa i lådor och skåp! Det du inte använder kan någon av grannarna ha 
behov av. Rundan äger rum utmed röda och blåa stigen och vi ställer upp bord, rullar fram en 
skottkärra eller presenterar sakerna som är till salu på annat sätt. Eftersom tanken är att man ’dukar 
upp’ där man bor så får man även en promenad på shoppingrundan/skattjakten och dessutom ett 
bra tillfälle att lära sig var alla grannar bor.   
 
 

Årets Sommarguide med aktiviteter är anpassad efter Coronaläget och etableringen på 

Midsommarängen i och med el- och fiberarbetet på ön.  

Det innebär en sommarguide med färre aktiviteter än vanligt. 

http://www.aspobyalag.se/
mailto:info@aspobyalag.se


 
Grovsophämtning, lördag den 15 augusti kl. 12.00-13.30 
Årets sista grovsophämtning vid ångbåtsbryggan. Grovsoporna får transporteras till bryggan tidigast 
dagen innan. Om du lämnar sopor i förväg måste du vara på plats när sopbåten anländer kl 12.00.  
 

Vecka 45 Sista sophämtningen för säsongen.  

Sophämtning äger rum: Vecka 16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45. 
 

Promenadspår, året runt!  
Att ta en promenad eller en joggingtur kring våra två fina spår på Aspö är skön avkoppling. Ta gärna med 
en sekatör på promenaden så hjälps vi åt att rensa kring stigarna. Korta spåret: 1,9 km markerad med blåa 
pilar Långa spåret: 3,3 km markerad med röda pilar. 

www.aspobyalag.se - 24 timmar om dygnet, världen över  
Titta in på vår webbplats då och då. Där finns nyheter, information om förening och styrelse, trivsel- 
och säkerhetsinformation, en anslagstavla och ett köp-och-sälj-torg där du själv kan publicera.  
Vi finns även på Facebook: Aspö Byalag.  

Vi önskar alla medlemmar en glad sommar!
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