
 

 
Ett årligt inslag är midsommarfirande i 

Badängsparken.              (Foto Björn Wadensten 2019) 

 
Även vintertid bjuder vår vackra by på naturupp-

levelser.                               (Foto Björn Wadensten 2021) 

Anmäl ditt medlemskap i Otterbäckens Byalag 

Medlemskap år 2021 – endast 100 kr för hela hushållet!  

Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) måste alla föreningar hålla sina 
medlemsregister uppdaterade. Därför vill vi att du, oavsett om du redan är medlem eller 
anmäler dig som ny medlem, fyller i nedanstående blankett och skickar, mejlar eller 
lämnar till oss.  

Medlemsavgiften betalar du antingen med bifogat inbetalningskort, via Internetbanken 
till bankgiro 649-6871 eller swish 123 367 8182 
OBS! glöm inte att ange avsändare när du betalar din medlemsavgift.  

Förnamn, efternamn:  

Adress, postnr Ort: 

Telefonnr, mobil: 

Mejladress: 

 
 
Dataskyddsförordningen GDPR 
Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss har du även givit ditt samtycke till att Byalaget får hantera dina uppgifter enligt nedan: 
• Medlemmarnas personuppgifter förs in i ett dataregister för att föreningen enkelt skall kunna nå alla medlemmar via telefon, mejl 

och post med information och kallelser som rör föreningens verksamhet.  
• Registret används för notering om betalda medlemsavgifter. 
• Inga uppgifter lämnas till tredje part. 
Medlem har rätt att: 
• Få tillgång till sina uppgifter 
• Få felaktiga uppgifter rättade 
• Få sina uppgifter, som inte är nödvändiga, raderade 
• Få veta hur länge uppgifterna lagras 
• Lämna klagomål till Datainspektionen 
Personuppgiftsansvarig är Otterbäckens Byalags styrelse (kontakt, se nedan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77  |  Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99 
E-post: otterbackens.byalag@outlook.com  
Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabyssvägen 4, 547 72 Otterbäcken 
Bankgiro:649-6871  |  Swish 123 367 8182  |  Organisationsnummer: 802457-8067 
Följ med vad som händer i Otterbäcken: www.otterbacken.se eller www.facebook.com/kustbon/ 

 
Hej alla Otterbäckenbor! 

Har du tänkt på vilket fantastiskt samhälle vi bor i?  
Läget vid Vänerns strand är storslaget, vi lever i en verkligt vacker miljö, med nära till 
både skog och sjö. Och livskvaliteten kan vi heller inte klaga på! Föreningarna här i 
samhället bjuder på aktiviteter och upplevelser av olika slag som får oss att må bra. 

Jag skriver till dig här som ordförande i 
Otterbäckens byalag.  

Byalaget är en ideell förening med syfte att 
verka för en positiv utveckling för oss 
boende i Otterbäcken, genom att initiera 
och bedriva verksamheter som gynnar oss 
alla.  

Sedan många år arrangerar Byalaget 
traditionella aktiviteter, som till exempel 
valborgsmässo- och midsommarfirande.  
Men vi jobbar också med nya projekt;  

aktuellt i år är badstrand i Badängsparken, förverkligandet av en strandpromenad 
och en vinterfest. 

Byalaget önskar att bjuda in dig som 
medlem i vår förening!  

Varje hushåll utgör ett medlemskap. 
För hundra kronor om året kan du 
och din familj vara med och stödja de 
aktiviteter som Byalaget arrangerar. 
Vill du inte bara vara passiv medlem, 
kan du tillsammans med oss andra 
vara med och påverka och initiera nya 
verksamheter som gagnar vårt 
samhälle. Och inte minst välkomnar vi er som vill jobba praktiskt - det behövs fler  
händer till våra arrangemang. Ta gärna kontakt om du vill hjälpa till! 

 

Visst längtar  

man efter  

sommaren? 



På vår aktivitetsplan kan du se 
vad vi planerar under 2021.  

Även om corona-pandemin 
säkert sätter några sträck i 
räkningen fram till sommaren 
siktar vi på en spännande höst! 
Vi öppnar starkt med 
Höstsalongen i Folket hus i 
september, där kan du både 
njuta av och köpa konst och 
konsthantverk. Första advent 
tänder vi upp ljusen i 
Badängsparken - gå en 
tipspromenad och värm dig 
efteråt med glögg och 
pepparkakor vid eldkorgarna.  

 

Vi hoppas att få se dig och din familj som medlem i Otterbäckens byalag! 

 
 

Med vänlig hälsning 

 
Pia Lidvall, ordförande

Byalagets aktiviteter 2021 
Följ oss på anslagstavlor, Facebook och otterbacken.se! 

 
9 mars Årsmöte i Folkets Hus kl. 19. Information om föreningens 

verksamhet samt årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika. 

25 april Vårstädning av byn kl. 10 - 12.  

30 april Valborgsmässofirande i Badängsparken kl. 19.  

25 juni Midsommarfirande kl. 14 - 16 i Badängsparken. Dagen före  
klär vi stången tillsammans. 

7 augusti Otterbäckendagen tillsammans med OBK och Föreningar i 
samverkan kl. 13 - 17. 

12 september Höstsalong. Utställning av konst och konsthantverk i Folkets 
hus. 

26 oktober Höstmöte för medlemmarna kl. 18.00. Vi bjuder på fika.  

28 november 1:a advent, Ljus i vintermörker. Tipspromenad KL 13 - 15. 
Belysningen tändes i Badängsparken kl 17. Glögg och 
pepparkakor. 

5 december Julmarknad med tipspromenad i Folkets Hus i samarbete med 
Folkets Hus-föreningen och LO-facken i norra Skaraborg.  

(Med förbehåll för corona-situationen) 

 
 
Medlemmars förslag till årsmötet lämnas senast den 17 februari till: 
ordförande Pia Lidvall 070-243 92 77  
sekreterare Björn Wadensten 070-727 18 99 
eller otterbackens.byalag@outlook.se 

V Ä L K O M M E N   S O M   M E D L E M ! 

  Otterbäcken med ”innanhavet” Vänern i väster bjuder ofta på vackra solnedgångar 
  (Foto Björn Wadensten 2016)

 

 
Under 2020 påbörjades vårt projekt ”Sandstrand 

Badängen” där vi fick god hjälp av Gekås Gräv, Gunnar 

Karlsson.                                          (Foto Björn Wadensten 2020) 


