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

att hjälpa till att underhålla vår fina anläggning 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—Instagram 

#araskvarn—#arassateri 

 

Styrelsen—2019 

Ordförande            Jens Böhn, tel 0705-31 61 55 

Vice ordförande     Arne Johansson, tel 0705-90 47 21 

Sekreterare            Lennart Bergqvist, tel 0722 32 00 41  

Kassör                   Gösta Isaksson  tel 0703-30 07 85          

Ledamöter             Jan Holm, tel 0702 54 8477 

  Ingvor Carlander, tel 0763 98 19 19 

                             Bengt-Olof Magnusson, tel 0706 77 61 71 

                             Håkan Hammarsand, te 0709-90 95 85 

Suppleanter           Jan Ståhlkrantz, tel 0705 11 64 30                                                                     

                             Emelie Nyreröd-Sandahl, tel 0706 05 18 62                             

                             Thomas Sandahl, tel 0738 14 00 42 

   

Tel Årås Kvarn o.Vndrarhem    0723 29 11 51  

Värdinnan:            Li Nordstrand    

Adress: Årås 112, Kölingared—52375 DALUM 

Medlemsavgift vuxen 150 kr familj 250kr/år— BG 5400-2175, Årås 

Kvarn 

Hemsida: www.araskvarn.se — e-mail: info@araskvarn.se 

www.facebook.com/araskvarn—Registreringsnummer: 865500-8053 

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 eller 

www.expedia.com 

Samarrangemang med Kulturförvaltningen i Ulricehamn och 

 

Program 2020 
  

Få en naturskön– historisk och 

minnesrik upplevelse—besök Årås 

Kvarn! 

 

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 

Välkomna till Årås Kvarn 

 



Fredagen den 14 februari 19.00—Irländsk PUB Afton  

Det blir också i år Dún Aengus som kommer att stå för den musikaliska 

underhållningen. Den andra delen av underhållningen får vi stå för själva. Den 

”Irländska baren” är öppen med dryck och snacks. Entré 150 kr. Bokas hos Jens 0705 

316151 eller Arne 0705 904721. Välkomna! 
 

Söndagen den 8 Mars 14:00—Årsmöte 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och föreningen bjuder, helt traditionsenligt, på 

kaffe och semla. Det blir ett inslag under rubriken ”Vart är vi på väg?”  Stefan Reiver, 

nyinflyttad Kölingaredsbo, jobbar med järnvägarnas signalsystem.  

Eventuella motioner skall vara inkomna senast 30 dagar innan stämman. Välkomna. 
 

Fredagen den 3 april—PUB afton After Work 

Koppla av efter en hård vecka—Gubbaskrammel en glad kvartett från Mullsjö 

kommer för att underhålla. Var här för många år sedan när Årås kvarn invigdes. 

Servering-Entré 150 kr—Välkomna! 

Söndagen den 5 april 

Sjuhärads bygdegårdsdistrik håller årsmöte på Årås. 

Påskdagen 12 o Annandag Påsk 13 kl. Konstutställning 13-17 

Peter Buchard ställer ut inspirerande konstverk mestadels naturmotiv. Mona 

Pedersen ställer ut keramiska alster. Caféet öppet för god fika. Välkomna! 

 Söndagen den 19 april kl. 15.00—Johanna Lillviks Escape  

Tillsammans med Örjan Hills Bluesband ger Johanna Lillvik en jazz– blueskonsert. 

Caféet är öppet! Entré 150 kr. Välkomna! 

Söndagen den 26 april kl. 18-21.30—”Moulin Rouge” Fransk afton 

Temakväll för gammaldansare. Ingvar & Eva svarar för musiken som naturligtvis blir 

franskinspirerad. Förbokas hos Jens 0705 316155. Entré 200 kr –Välkomna! 

Torsdagen den 30 april 20:0— Valborgsmässoafton  

Det blir som sedvanligt valborgsfirande på Årås. Vem som skall vårtala återkommer 

vi om. Efter bål och tal och sång så möts vi i kvarncaféet där det finns möjlighet att 

köpa fika och fortsätta firandet av vårens ankomst. Välkomna! 

8 maj —10 maj—Trädgårdskurs I  

Våren är här, dags att ta itu med trädgårdsarbetet. Kom till Årås på trädgårdskurs. 

Anmälan telefon Sven-Olov 0706 461822, Kais 0703 966860 eller Erica 0707 

280227. 

Söndagen den 10 maj 13.00—17.00—Möt våren på Årås—  

I samband med att ”Slaget vid Åsunden” 1520 firar jubileum kommer vi på Årås att i 

en eller annan form göra ett ”skådespel” som involverar Gyllenstjärna på Årås roll vid 

denna tidpunkt. Handelsboden slår upp portarna. Caféet är öppet. Välkomna! 
 

Torsdagen den 21 maj 06:00—Gökotta- ”Fågelguide vandring”  

Tillsammans med Hembygdsföreningen anordnar vi en ”Gökottevandring” som leds 

av fågelkännaren Göran Karlsson. Vi möts vid kvarnen kl. 06.00. Medtag egen fika! 
 

Söndagen 31 maj 13:00–17:00—Mors Dag café 

Fira MOR i vackra omgivningar hos oss på Årås. Caféet är öppet kl. 13-17. Handels-

boden öppen 13-16. Välkomna! 
 

12 juni—14 juni—Trädgårdskurs  II 

Trädgården går ju varje år igenom många faser, så nu är det tid för nästa fas i 

trädgårdskursen.  Anmälan telefon Sven-Olov 0706 461822, Kais 0703 966860 eller 

Erica 0707 280227. 
 

Söndagar fr.o.m. den 14 juni t.o.m. 2 augusti 13:00-17:00—söndagscafé 

Söndagscaféet håller öppet under hela sommaren med god fika. Årås Handelsbod 

håller öppet med loppisprylar och hantverk 13-16. Skattjakt för dom små. Välkomna!  

 

Fredagen den 19 juni 15:00-17:00—Midsommarafton,  

Sommaren är här! Välkomna att fira midsommar på Årås Kvarn. Majstången skall 

majas och resas, det blir lek, dans runt stången under ledning av Arne, Jens o Kais. 

Caféet håller öppet med god fika. Välkomna!  
 

21 juni—2 juli—Byggnadsvårdsläger  

För 7:e året i följd anordnas det byggnadsvårdsläger på Årås tillsammans med 

Svensk Byggnadsvårdsförening. Anmälan skall göras till dem på 

www.byggnadsvard.se—där man finner alla detaljer. Information kan också fås om 

du ringer lägersansvarig Göran Nyman 0725 610319. 

 

Söndagen den 28 juni18:00-22:00—Gammaldans  

Gammaldans på vår fantastiska dansbana till tonerna av Eva & Ingvar. Entré 120 kr + 

fika. Välkomna. 
 

Tisdagen den 21 juli kl. 19:00—New Orleans Cats—Jazz 

Killarna från Lidköpingstrakten kommer tillbaka och underhåller med underbar jazz-

musik. Servering av en måltid i pausen. Priset inkl. mat 375 kr. Föranmälan till Jens 

0705 316151 eller Jan 0702 548477 
  

Söndagen den 9 augusti 14:00—17:00—Veteranfordonsdag  

Tillsammans med Föreningen Änglagårdsbilen blir det som vanligt en dag med ut-

ställning av gamla goda klenoder både på 4 och 2 hjul. Vi välkomnar både dem om 

har en gammal klenod att visa upp och de som ”bara” vill komma och titta och 

avnjuta god fika eller grillad korv i vår vackra omgivning. Årås Handelsbod är öppen 

13-16. Välkomna! 
 

Söndagen den 6 september kl. 13-17—Skördefest    

Hösten är här—skördetid! Välkomna till vår marknad där det kommer att finnas 

många nyskördade produkter, hantverk och mycket annat. Handelsboden är också 

öppen 13-16 med rikt urval av produkter och loppisting. Välkomna! 
 

Fredagen den 16 oktober kl. 19.00—After Hunt PUB afton  

Alla som varit ute och jagat under veckan och alla som känt er jagade på jobbet eller 

på annat sätt är välkomna att slappna av på vår ”After Hunt”. Servering—Entré150 kr 
  

Söndagen den 8 november 10:00-16:00—Julmarknad 

Årås Kvarn,  alltid på alerten, är säkert först ut med julmarknad, som vanligt. Vi vill 

gärna ge er chansen att fynda julklappar, eller kanske bara något ni själva vill ha in-

för julen. Det kommer att finnas rikt utbud på allehanda varor i alla de ”bodar” som 

kommer att finnas där. Varm fika finns också i caféet. Välkomna! 
 

Fredagen den 13 november kl. 19.00—November—PUB-afton  

Flexibla Allsångsorkestern kommer och underhåller tillsammans med oss själva. 

”Dom har sjungit så att taket lyft och himmelen har öppnat sig i både privata och 

offentliga sammanhang. Oavsett om det är krog, bygdegård, missionshus eller pri-

vatfest, så händer det något alldeles särskilt när vi förenas i allsång!” Välkommen till 

Årås och ta reda på om det är så! Servering—Entré 150 kr. Välkomna! 

 

 

 

 

Håll utkik efter ändringar och kompletteringar på vår hemsidan www.araskvarn.se/

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

Årås handelsbod kommer även att ha öppet vid andra tidpunkter. När Årås kvarn inte hål-

ler caféet öppet har handelsboden öppet för försäljning och även ett ”minicafé” kollamera 

på Instagram #arashandelsbod 

Samarrangemang med Kultur Ulricehamns Kommun och 


