
Håll utkik efter ändringar och kompletteringar på vår hemsidan 

www.araskvarn.se, UT Föreningsguide eller www.facebook.com/araskvarn 

Arbetsdagar—Åa-laget (alla som har tid och lust) träffas varje tisdag 9-12 till 

lite underhålls-arbete och fika. Håll utkik på hemsidan www.araskvarn.se om 

andra aktiviteter. 
  

Föreningsguide—finns varje tisdag i UT. Det är en sida med 

föreningsinformation om vad som kommer att ske hos oss. Finns också som 

internetutgåva. 
 

Internet—www.araskvarn.se och www.facebook.com/araskvarn 

 

Styrelsen—2017 

Ordförande            Jens Böhn, tel 0705-31 61 55 

Vice ordförande     Arne Johansson, tel 0705-90 47 21 

Sekreterare            Hanna Gundberg, tel 0708 82 35 40 

Kassör                   Gösta Isaksson  tel 0703-30 07 85          

Ledamöter             Jan Holm, tel 0702 54 8477 

  Ingvor Carlander, tel 0730-53 94 91 

                             Aira Eriksson, tel 0703-17 25 51 

                             Håkan Hammarsand, te 0709-90 95 85 

Suppleanter           Jan Ståhlkrantz, tel 0705 11 64 30                                                                     

                             Emelie Nyreröd-Sandahl, tel 0706 05 18 62 

                             Matilda Persson, tel 0738 21 07 69 

                             Thomas Sandahl, tel 0738 14 00 42   

Tel Årås Kvarn      0515 91 051 

Tel Vandrarhem    0515-91 151 

Mobil                    0723 29 11 51  

Värdinnan:            Myram Bukowski     
 

Uthyrning: Kvarnen o. andra byggnader kan hyras för; bröllop, fester, konfe-

renser, möten och mycket annat av såväl medlemmar som icke medlemmar! 
 

Vandrarhemmet har 8 rum pittoreskt inredda och Drängstugan har 2 dub-

belrum med egen dusch och toalett och 2 dubbelrum med gemensam dusch 

och toalett. Dessa kan hyras direkt genom värdinnan på telefon 0723 

291151. 
 

Nu kan du också boka boendet on-line via vår nya hemsida 

www.araskvarn.se eller gå in på www.svenskaturistforeningen.se/aras eller 

www.vastsverige.com/sv/ulricehamn eller www.booking.com 

Samarrangemang med Kulturförvaltningen i Ulricehamn och  
Besök våra arrangemang på  

Årås Kvarn i Kölingared. 
 

 

 Vi hoppas några av de program vi satt 

samman i år skall locka er till Årås.  
 

Vi gläder oss åt ert besök. 

 

Välkomna!!                     Styrelsen 

Håll utkik efter ändringar och kompletteringar på vår hemsidan 

www.araskvarn.se, UT Föreningsguide eller www.facebook.com/araskvarn 



Lördagen den 3 mars19.00-Irländsk Afton med Willy´s Pegleg 

Bandet Willy´s Pegleg kommer återigen till Årås. Dans - härlig irländsk och annan 

musik samt mysig pubmiljö. Entré 150 kr. Bokning skall göras i förväg till Jens Böhn 

telefon 0705 31 61 55  mail: kolingsholm@gmail.com eller till Arne Johansson 

telefon 0705 90 47 21 mail: info@stepsonhobby.se — Välkomna! - Möjlighet till 

övernattning i vandrarhemmet finns—beställes samtidigt—först till kvarn! 
 

Söndagen den 4 Mars 14:00 — Årsmöte 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Naturfilmare och fotograf Inge Rydén från Böne/

Åfärd kommer att berätta och visa bilder/film. Årsmöteshandlingar kommer att 

sändas ut till alla medlemmar innan mötet. Vi bjuder på kaffe och semla! 
  

Påskdagen 1 april o. Annandag påsk 2 april  13:00-17:00—Konstutställning 

Det kommer att bli konstutställning på Årås också i år. Utställare är Gudrun Regel 

konstrundan ”acryl med pensel och fingrar” och Liss Pontelius med olika tekniker. 

Serveringen är öppen! Välkomna!  
   

Teater ”Mannen som blev ensam” fredagen den 20 april kl, 19.00 

Friteatern kommer och spelar upp denna pjäs som är baserad på en novell av Fritiof 

Nilsson Piraten. Skådespelare, tonsättare och musiker; Mats Nolemo, Emma Lager-

berg, David Odlöw och Hampus Odlöw. Entré 150 kr. Biljetter beställes på telefon 

0705 31 61 55, eller 0702 548 477. Servering i pausen. Välkomna! 
 

Barockakademin i Göteborgs symfoniker besöker Årås lördagen den 28 april 

eller söndagen den 29 april på eftermiddagen. 

Vi har äran att ta emot denna berömda ensemble i Kölingared –Vi återkommer med 

mera detaljer lite längre fram. Kika in på hemsidan www.araskvarn.se/anslagstavla  
 

Valborgsmässoafton måndagen den 30 april 20:00  

Vi hälsar traditionsenligt våren välkommen med en värmande vårbrasa. Vem som 

skall hålla vårtalet återkommer vi till. Serveringen med underhållning i caféet efteråt. 
  

Kristi Himmelfärdsdag torsdagen den 10 maj 06:00  

GÖKOTTA! Samling vid Årås för en härlig morgonpromenad.  

Garanterat en härlig naturupplevelse, och kanske med gökens Koo-koo, koo-koo.  

Tag med kaffekorg, som vi avnjuter i naturen under vandringen. (Samarrangemang 

med Kölingareds Hembygdsförening). Välkomna!  
 

Möt våren på Årås— Söndagen den 6 maj 13.00—17.00 

Det blir aktiviteter för både vuxna och barn—hela programmet återkommer vi med. 

Vi avser att öppna upp Grosshandlare Johanssons Handelsbod till Antikt&Begagnat 

”där inga torra cigarrer säljes” Caféet är öppet. Kolla mera på hemsidan 

www.araskvarn.se längre fram. Välkomna! 
 

Mors Dag söndagen 27 maj 13:00–17:00  

Tag chansen och bjud Mor på kaffe och tårta/bakelse i vacker herrgårdsmiljö.  

I Årås Säteris ”Antikt & Begagnat” kommer det att finnas mycket att se och köpa. 

Deltag i tipspromenaden eller gå bara runt och njut i omgivningarna!  
  

Byggnadsvårdsläger  3—15 juni  

I samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen anordnas återigen ett 

byggnadsvårdsläger. Det kan finnas möjlighet för närboende medlemmar att delta på 

speciella villkor—Kontakta Gösta Isaksson 0703 30 07 85 mail: 

ng.isaksson@gmail.com. 
 

Trädgårdsläger 3—8 juni  

I samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen anordnas återigen ett 

trädgårdsläger. Det kan finnas möjlighet för närboende medlemmar att delta på 

speciella villkor—Kontakta Sven-Olov Larsson 0706 46 18 22 mail: 

svenolov101@gmail.com 

Midsommarafton, fredagen den 22 juni 15:00-17:00  

Midsommarfirande för hela familjen med dans och lekar. Om detaljer återkommer vi 

senare. Caféet är öppet!  
 

Söndagscafé fr.o.m. den 17 juni t.o.m. 29 juli 13:00-17:00  

Som traditionen bjuder så håller vi öppet varje söndag i denna period. Årås Säteris 

handelsbod! Antikt & Begagnat” är öppen med mängder av saker o. ting. Tipsprome-

nad eller annan aktivitet. 
 

Söndagen den 1 juli 18:00-22:00—Gammaldans  

Eva & Ingvar spelar upp till dans—Entré 100 kr—fika kan köpas  
 

Musik quiz—onsdagen den 4 juli kl. 19.00 

Nytt inslag onsdagcafé med musikquiz tävling. Servering! 
  

New Orleans Jazz Cats —  tisdagen den 24 juli kl. 19 

Vi är glada att New Orleans Jazz Cats kommer tillbaka i år igen och spelar hos oss. I 

bandet ingår bl.a. Gwen Lewis, tidigare trumpetare i New Orleans Heat. Arrange-

manget är inklusive måltid! Pris som tidigare 375. Det är obligatorisk förbokning på 

0705 31 61 55 (Jens) eller 0702 54 84 77 (Jan). Välkomna! 
 

Veteranfordonsdag söndagen den 5 augusti 14:00—17:00  

Vi samarbetar med föreningen Änglagårdsbilen. Gamla fordon av alla slag är väl-

komna att visa upp sig. Både utställare och gillare av gamla fordon är välkomna!  

Caféet är öppet med god fika i caféet och varm korv från grillkåtan!  

LOPPIS och tipspromenad! Se också på hemsidan o UT Föreningsguide. 
 

Lördagen 25 augusti 11:00-16:00—Besök oss på ”SMAKA PÅ” i Ulricehamn  

Föreningen kommer att delta på detta evenemang i Ulricehamn med sitt goda ”kaffe 

och hembakat dopp”. Välkomna!  
 

Åråsdagen— Teater och skördefest Söndagen den 30 september 11.00—17.00 

Dagen med många olika aktiviteter för både barn och vuxna. Historiska sketcher spe-

las upp. Skördefest där man kan köpa produkter från Årås trädgård. Vi hoppas att 

det blir en lika stor FOLKFEST som tidigare. Servering. Välkomna! 
 

New Orleans Heat—Jazz– fredagen den 12 oktober kl. 19:00 

Vi är glada att kunna hälsa New Orleans HEAT´s band välkomna att värma upp oss i 

höstkylan med sin underbara musik Vi återkommer med mera detaljer om arrange-

manget längre fram. Här gäller också förbokning 0705 316155. 
 

Halloween firande—oktoberfest söndagen den 28 oktober kl. 13.00 

Halloween för barn—Pumpor och spökvandring. Servering öppen! 
 

 Julmarknad—Söndagen den 11 november 11:00-17:00 

Nu är det snart jul och det arrangeras julmarknad i Årås Kvarn med många försälj-

ningsstånd—Fri entré. Det serveras kaffe med gott bröd i kvarncaféet.   

 

 

 

 

 

 

Håll utkik efter ändringar och kompletteringar på vår hemsi-

dan www.araskvarn.se/anslagstavla, UT Föreningsguide eller 

www.facebook.com/araskvarn 

Samarrangemang med Kultur Ulricehamns Kommun och 


