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08.00 - 20.00 Konstupplevelser på Tallåsen 

plats: Tallåsen vid By skola   

info:  www.bykonstrunda.se  

På den vackra Tallåsen i By har konstnärerna placerat ut sina alster. Välkommen 

upp på åsen och upptäck dels den vackra naturen och utsikten och dels de 

installationer som finns. En upplevelse utöver det vanliga. 

      

10.00 - 15.00 Veteranbilsträff Volvo  

plats: Jugansbo, arrangör: Svenska Volvo Amazonklubben, Bengt Sandberg.  

info: Tel 072-706 77 99,  bengt.i.sandberg@comhem.se  

Veteranbilsträff för Volvoklubbar. Servering: Kaffe med bröd, korv med bröd.  13.00 

Avresa till By Hembygdsgård för de som vill närvara vid invigning av By Slånkvicku 

        

10.00 - 20.00 Café på Falkuddens camping  

plats: Falkuddens camping, arrangör: Camping Falkudden 

info: kontakt@campingfalkudden.se  

Försäljning av kaffe, te, läsk kakot, sallader, olika smörgåsar, hamburgare, 

pannkakor med sylt och grädde, kulglass och styckglass   

       

12.00 - 17.00 By Hemslöjd 

 plats: By Hembygdsgård arrangör: By Hemslöjd   

info: 070-2557160  

Försäljning av dräktmaterial, hemslöjd, trasmattor, keramik mm.  

  

12.00 - 17.00 Utställningen Folkskolans skolplancher  

plats: Gammelgården på By Hembygdsgård, arrangör: By sockengille  

info: Ronnie Jensen, 073-810 73 10  

Årets sommarutställning i Gammelgården på By hembygdsgård handlar om 

”Folkskolans skolplancher”. By sockengille har haft förmånen att få överta alla de 

gamla skolplancher som, fram till i fjol, fortfarande förvarades i By skola. 

Utställningen kan ses som ett bidrag till samarbetsprojektet ”En sagolik skola – 

Folkskolan 175 år”, där bland annat hembygdsrörelsen deltar.  
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12.00 -17.00 Invigning av Slånkvicku och Sockengillets Dag  

plats: By Hembygdsgård, arrangör: Slånkvickukommittén och By Sockengille 

info: Tidsangivelserna är hålltider och kan ev. ändras.  Entréavgift: Vuxna 100:- 

Barn/Ungdom under 18 år gratis. Vid oväder kommer regncaper att tillhandahållas. 

Swish tillgängligt. 

12.00 – 17.00 Ponnyridning med hästar från Storbyns Ryttare och visning av olika 

smådjur från Ösby Lantbruksgymnasium. 

Barnen ska i år lösa Gravskattens Hemlighet. 

Fiskdamm och chokladhjul. 

Servering av kaffe, läsk, smörgåsar, våfflor och varm korv 

Lotteri med hembakat bröd, böcker och andra fina vinster. 

12.00 Elisabeth Norman, Lisa Gustafsson och Jappe Ohlander spelar på tunet. 

12.50 Ålderman Margareta Björk hälsar välkommen till Sockengillets Dag 

13.00 Invigning av By Slånkvicku 2017. 

                 plats: dansbanan, By Hembygdsgård 

                 Arrangörernas inmarsch  

                 Invigningstalare: Kommunstyrelsens ordförande Lars Isaksson 

                 Årets Bybo koras 

                 Konstrundan invigs av Isa-Susann Kenving och Carl Barkestam 

14.00 Musik från Näckenbäck 

15.00 På tunet hålls auktion ledd av Pär Windahl, där dubbletter 

ur Gillets samlingar bl.a  gamla vackra skolplancher 

kommer att ropas ut. Behållningen går 

till handikappanpassningen av Gillestugan. 

15.00 På scenen uppträder Trollkarlen Edvin Erlandsson." 

 

18.00 - 19.00 Helgmålsbön med musik på Åshuvudet 

plats: Åshuvudet, arrangör: By-Folkärna pastorat   

info: Brasan är tänd, så tag med kaffekorg och korv och gärna något att sitta på. 

Parkera vid By kyrka. Ca 1 km promenad på skyltad bra stig. Vid regn By kyrka.  

präst Ingrid Öberg Hägg och gruppen KRITA :  ”Om ordens betydelse” Egenskrivna 

ord och toner i regionerna kring folk-, pop- och jazzmusik, framförda av en fem 

personer stark ensemble med rösten som enda instrument. Vokalensemblen KRITA 

består av Linnea Nygren, Josefin Borgström, Molly Andersson, Love Becker och 

Simon Bergström. "   

       

 

 

 

 

 


