
 

Ungdomsklubben jumppar på Airtrack 

Kommande evenemang! 

 På hösten ordnar vi en kväll för 

vuxna med stand-up, musik och god 

mat! I samarbete med 

Kullomarthorna. 14.10.2017   

-> förhandsanmälningar 

byagarden@gmail.com/045-6728707 

 Matlagningskurs för barn sommaren 

2017 på Byagården med Marthorna! 

 Ungdomsklubben startar igen på 

hösten!  

 I vår planerar vi en Ladies Night till 

kvinnodagen. Vi samlar ihop lokala 

aktörer som erbjuder program riktat 

till kvinnor, både gamla och unga! 

Mejk, underkläder, moderådgivning. 

Vem, vad, varför? 

Vi jobbar för en levande tvåspråkighet 

och genuin samhörighet i byn genom att 

erbjuda intressanta evenemang och 

tillställningar för Kulloborna  

Föreningen drivs av frivilliga eldsjälar 

som brinner för vår by och dess 

invånare. Kom med och påverka! 

 

Ta kontakt! 

Följ oss på Facebook och häng med på 

Kulloklockan!  

Kontakta oss om du vill bli medlem och 

läs mera på vår webbsida. 

byagarden@gmail.com 

kmaf.nsu.fi 

 

 

 

KULLO-MICKELSBÖLE 
ALLMOGEFÖRENING 

Byagården: Kullo gårds väg 18, 06830 Kulloby 

 

 
  
 

 

 
 

KULLO-
MICKELSBÖLE 
ALLMOGE-
FÖRENING 

Barn eller ung, vuxen eller 

inte – vi vill ha dig med i 

svängarna! 

 



 

 

Vår verksamhet i ett 
nötskal 

 Våra årliga basarer – Påskhäxsamling 

och julbasar – är redan etablerade 

evenemang 

 Varje år ordnar vi olika tillställningar 

som riktar sig till endera barn och 

unga eller till vuxna. Loppis, 

Cirkusfest för hela familjen, 

danskvällar för vuxna osv. 

 

 Ungdomsklubben är en central del av 

vår verksamhet. Varannan onsdag 

samlas ett trettiotal barn och unga i 

Byagården och vi pysslar och har 

roligt enligt veckans tema. Discokväll, 

pizzakväll, våffelkväll…  

 Idrott för barn och unga i byn! 

Kvartersfotboll och innebandy i gott 

sällskap. 

På hösten byter vi namn till 

Kullo-Mickelsböle byaförening, 

Kulloo-Mickelsböle 

kyläyhdistys! 

 Vi ordnar kurser, samarbetar med 

andra föreningar och ställer igång allt 

möjligt! FolkJam danskurs, 

matlagningskurs för barn, osv. 

 Föreningsverksamheten drivs med 

frivilliga krafter! Vi ordnar städtalkon 

och har roligt tillsammans också 

mellan evenemangen 

 Vi delar årligen ut stipendier till Kullo 

skola och Kulloon koulu! 

 

 

Vår föreningslokal Byagården 

Vår förening fyller 100 år 2019! 

Byagården har kvar sin gammaldags 

charm fastän den har renoverats och 

försetts med moderna bekvämligheter. 

Byagården – bysbornas andra hem 

Lokalen kan hyras ut till privata 

tillställningar. Salen rymmer upp till 120 

bordsgäster. Utmärkt för bröllop eller 

ett sjudundrande 50-årskalas! Man kan 

även hyra Byagården till möten eller 

mindre barnkalas. Köket är effektivt 

utrustat och användning av kärl ingår i 

hyran.  

 EUR 300 per veckoslut för privata 

tillställningar 

 EUR 80 per kväll för mindre till-

ställningar såsom möten, barnkalas 

 Uthyrning av Byagården: 

byagarden@gmail.com eller                

050-5591942 

kmaf.nsu.fi 
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