
Program för 2012 Östersocknens byalag 
              
Dags igen för ett nytt spännande år för byalaget 
 
Säsongen började redan den 21 februari med Fastlagsbrasa i Sanda 25 personer deltog. 
 
Lördagen den 7 April var det dags för årsmöte, 25 personer deltog. 
 
Se årsmötesprotokollet för aktuell styrelse. 
 
Talkokvällarna börjar den 22 maj kl. 18.00 då vi tar ned midsommarstången, talkokvällarna 
fortsätter varje Tisdag. 
 
Kronbindningen startar den 15 Maj kl. 18.00, därefter bestämmer kronbindarna själva när dom 
skall fortsätta. 
 
Midsommarafton, stången lövas kl 11.00 stångresning kl: 20.00 , stort lotteri, därefter dans på 
Kullholm. Loffe Johns och Lasse Lundell spelar upp till dans. Horsholma sköter lotteriet vid stången 
och serveringen vid Kullholm. 
 
Amalias strandparty är i år den 15 Juli från kl.13 till 16. Vi satsar på barnaktiviter i år igen. Marika 
är i strandboden och pysslar med barnen, Camilla och Veronica kommer att på något sätt leda en 
skattjakt och därefter sjunger dom med barnen, ponnyridning och några kattor,  kaniner och 
marsvin kommer att vara till beskådning. Finns också lite annat planerat för barnen. 
 
Vi underhandlar som bäst med Joel Fyrvall att han och hans kompis kommer och underhåller 
under dagen men vi har inte fått klart besked ännu, men någon form av musikalisk underhållning 
kommer det att bli. 
 
Erik Raitanen nyutbildad Djurkonservator kommer och visar en del av vad han kan, och Gun 
kommer i år igen och visar gammalt hantverk. Byarodden går som vanligt och deltagarna för varje 
by bör vara utsedda när Strandpartyt börjar. 
 
Grisfesten den 28 juli sköts i år av Skogboda och Musikmakrana spelar upp till dans. 
 
Som det står i vår årsberättelse så har vi en ny brygga vid Amalias som kan användas för 
allmänheten, 50 % av kostnaderna 4802€ har vi fått i Leader stöd. 
 
Vi har också blivit bokutgivare. En diktsamling av Hans Villiers "Visor och verser i gammal stil" 
boken kostar 22€ och säljes av Föglö bibliotek, Ålandsbanken Föglö eller av Göran telefon 040-091 
1968 och Yngve tel. 0457-361 3538. 
 
Bystugan har hyrts ut ca 10 gånger förra året, begravningar kalas och dop m.m. 
 
Ha en trevlig sommar önskar vi i styrelsen. 


