Midsommar på Domsten
Fasta tider:
Kl 8.00 hämtas löv på Kulla Gunnarstorp, samling vid stora stenen ovanför Kulla Gårdsbutik
Kl 10.00 kläs stången med hjälp av barn och föräldrar. Blommor medtas
Kl 15.00 midsommarfirande med dans och lekar
Vecka 24
Marknadsföring
Gatupratare vid båda infarterna finns i boden vid tennisbanorna. Nyckel hämtas hos
Björn H:son Linde tel. 0725-261415, Petra Arnekull tel. 926 64 eller Ann-Mari Svedin tel. 928 82.
Tryckta annonsblad till gatupratarna finns i boden bakom Havsbris.
Ekonomi
• Hämta 2 000 kr hos Elisabeth Malm-Butke tel. 924 16
• Ring och stäm av med dragspelaren Peter Andersson tel. 0435-443022, pane@home.se
• Pengar hämtas ut hos Bettan mot kvitto på balband och ståltråd
Ta fram
• stång (byföreningens ansvar) ligger vid båtmasterna
• ringar, 2 st (byföreningens ansvar) finns i boden bakom Havsbris
• bockar (byföreningens ansvar) finns vid masterna att låna och ställa tillbaka
• balband och ståltråd finns att köpa hos t.ex. Vikens Lantmän. Kolla om eventuellt överskott finns
i boden bakom Havsbris
Vecka 25, midsommarafton
Hämta löv
• Björn Linde stämmer av med Gustav Trolle
• Jörn Andersson tel. 921 59, ring och stäm av att det är OK att han kör traktorn
Klä stången
• Balband och ståltråd. Finns att köpa hos t.ex. Lantmännen i Viken
• Sekatör och sax (medtag egen)
Resa stången
Några starka män som är på plats
Musik
• El och förlängningssladd. Ring och stäm av med Kjell-Åke Ekberg tel. 928 11
• Dragspelaren Peter Andersson tel. 0435-443022
• Betala dragspelaren
Lekar
• Dragkamp mellan Norr och Söder, ta fram repet som finns i boden vid tennisbanorna
• Övriga förslag: potatis på sked, hoppa säck, klädstafett m.m.
Vecka 26
Gatupratarna och ringarna till stången hämtas och sätts in i boden vid tennisbanorna, resp i boden
bakom Havsbris. Nyckeln till boden returneras.
Ta ner stången och löva av ca en vecka senare. Byföreningen ansvarar för att stång och bockar
läggs till förvaring till kommande år.

