
 

 
 
Inbjudan till Ellagårds Byalags 60-årsfirande den 15 september 
 

 

1958 byggdes de första husen i Ellagård. Samma år bildades Byalaget. 60-årsjubileumet firas 

med en fest på Ellavallen kvällen den 15 september. Festen äger rum i ett stort tält som 

kommer att ställas upp på gräsplanen vid Ellavallen i närheten av tennistältet. Det blir både 

middag, musik och underhållning. Men framförallt kommer ni att träffa grannar och andra 

trevliga ellagårdsbor under kvällen. Vi tänkte försöka återskapa lite av stämningen från 50-60-

70-talen då Ellagård byggdes. Därför uppmanar vi er som har lust att klä er tidsenligt. 
 

Praktisk information 

 

Datum:  Lördagen den 15 september 2018. 

Tid:  Tältet öppnar för fördrink klockan 19:00. 

Klädsel:  Valfri, men kom gärna tidsenligt klädd om du har lust och möjlighet! 

Mat:  Middagsbuffé med kyckling, fisk och vegetariska rätter (ange önskemål om 

vegetariskt alternativ när du anmäler dig), dessert och kaffe. 

Dryck:  Vin och öl finnas att köpa till självkostnadspris. 

Åldersgräns:  18 år. 

Deltagare:  Endast öppet för medlemmar i Ellagårds byalag som anmält sig i förväg och 

som betalat årets medlemsavgift. 

Avgift:  250 kr per person. 

Anmälan: Görs genom betalning av deltagaravgiften till Byalagets PG 412842-7 eller 

Swish till nummer 1233874914. Vid betalning med Swish får meddelandet 

innehålla max 50 tecken inkl. blanksteg. Vid betalning med PG får det vara fler 

tecken, maxgräns kan skilja mellan olika banker. Det väsentliga är att vi kan 

identifiera vilka betalningen avser. I byalagets medlemsregister används 

gatuadressen som identifikation. Vi behöver också ett namn för avstämning 

mot Byalagets medlemmar. Förkorta gärna gatunamnet så långt det går utan 

förväxling. Ange om du önskar vegetariskt alternativ genom att ange koden  

vegX (där siffran X står för antal personer som vill ha vegetariskt). Om det ryms 

ange kontaktuppgifter (e-post, mobil). Vid Swish får vi med automatik 

mobilnumret betalningen gjorts från.   

 

Sista anmälningsdatum är den 5 september. 
 

OBS: Det finns plats för 200 personer i tältet. Anmälningarna tas emot i tur och ordning. 

Vänta därför inte med era anmälningar så att ni riskerar att gå miste om höstens fest. 

 

Är du inte redan medlem i Byalaget går det naturligtvis bra att gå med, se www.ellagard.nu   

 

Har du frågor kring festen kontakta Byalaget på e-post: ledamot4@ellagard.nu eller telefon 

070-5510707. 

 

Välkomna att fira Byalagets 60-årsjubileum den 15 september! 

 

Styrelsen 
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