
 
Vi hälsar alla, gamla, unga och blivande medlemmar; 

Välkomna till Odensholms byalags årsmöte 2022, 
lördagen den 26 mars kl.11.00, 

i Österledskyrkan i Gamla Uppsala. 
Adress: Regins väg 1 

Äntligen kan vi träffas tillsammans som vanligt på vårt årsmöte! 

• Vi kommer att ha årsmötesförhandlingar. 

• Informera om sommarens planer för hembygdsgården och planera ev. sommarresa. 

• Visa en film från Odensholm från början av 1990-talet. 

• Visa SOV:s släktdatabas ”Våra Anor” och en del annat. 

• Vi har som vanligt arkivmaterial, kartor och bilder att ta del av. 

• Det blir musik, sång, god mat, kaffe och hembakat.  

• Det är ett fint tillfälle att träffa vänner och släktingar. 

Din röst och ditt engagemang som medlem i byalaget är mycket viktig och vi hoppas 
att många kan komma på mötet.  

Alla handlingar till årsmötet: dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, balans- och 
resultaträkning, revisionsberättelse och valberedningens förslag för 2022 års val av funktionärer 
kommer att finnas på årsmötet. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning kommer vi också att 
lägga ut på hemsidan, www.odensholm.se före årsmötet. 

- Anmälan till årsmötet görs till Saga senast den 13 mars. 
Var snäll ange om du har speciella önskemål om kost. 
 
Det går fint att kontakta Saga eller Lotta om ni har frågor. 
Saga Adolfsson, saga.adolfsson@telia.com  Tel: 0767 717251  
Lotta Odmar, lotta@odmar.se, Tel: 070 6998550     

Dags för medlemsavgiften, om den inte är betald. 
Medlemsavgiften till Odensholms byalag för 2022 är 150 kr/person. Avgiften är högst 400 Kr per 
familj som är bosatta på samma adress. Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006, Uppge 
namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften. 

http://www.odensholm.se/
mailto:Saga.adolfsson@telia.com
mailto:lotta@odmar.se


  
Bien 1940    Höskörd hos familjen Brus 1927 

Köp en stock till Holmbogården, byalagets kommande hembygdsgård på Odensholm! 
Var med och bli delaktig och bidra till finansieringen genom att symboliskt köpa en stock, i ditt 
eget eller någon annans namn. Gör detta genom att sätta in 1000 kr på Odensholms byalags 
bankgirokonto 281-2006 och märk inbetalningen "Holmbogården" och namnet på den som ska 
stå som ägare till stocken. Vi utfärdar då ett ägandebevis med det namn man önskar. Antingen 
kan man alltså själv stå som ägare eller så kan man ge bort en stock till någon och uppvakta denne 
med delaktighet i Holmbogården. I det färdiga huset kommer sedan en minnestavla med namnen 
på dem som bidragit med stockar att sättas upp. Man kan naturligtvis också lämna ett större 
bidrag till flera stockar och kanske namnge fler personer som ska ha ägandebevis. 

             
Byalagets tomt i Bien  Ritningar Holmbogården 
 

  
Stickat på Odensholm, Ida Brus         Västor gatna, Brus lagård tv, Marks gård th med hugg-huse och rök-kökan  

                                                           med skorstenen i mitten. Niggors gård längre fram längs gatna. 1932. 

 


