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DETTA HÄNDER UNDER STOCKSBODAGEN!  
ANKRACE NEDFÖR STOCKSBOÅN (vid majkasan) 
Köp en anklott och se om just din badanka är snabbast utför ån! Fina priser! Försäljningsstart kl. 
10.30. Första heatet startar kl. 11.00 andra heatet ca kl. 12.30. Ett tredje heat om intresse finns! 
Servering av hamburgare och korv! 

 

VISNING AV STOCKSBO KRAFTSTATION FRÅN 1918  
Kom och se ett unikt stycke industrihistoria! Guidade visningar av Staffan Olsson kl. 10.00, 11.30 
och 14.30. Pris för guidad visning: 75 kr/person. Köp biljett till önskad guidning av Ulrika utanför 
kraftstationen. Där kan ni även köpa t-shirts, kepsar, tygkassar samt böcker och häften. Alla intäkter 
går till fortsatt renovering av kraftstationen. 

 

TIPSRUNDA RUNT BYN  
Gå en klurig tipsrunda runt byn och vinn fina priser. Du kan gå rundan och skicka in dina svar 
mellan kl. 10.00-15.00. Prisutdelning sker kl.15.30 vid sommarcafét. Tipsrundan passerar 
museikraftverket, ankracet, sommarcafét samt BP-macken. Se hemsidan för karta och svarsformulär: 
www.stocksbo.se/tipsrunda  
Du kan börja tipsrundan var du vill – en karta finns också uppsatt vid varje fråga. 

 

SOMMARCAFÉ PÅ STOCKSBO SKOLA  
Ta en paus från allt ståhej! Café med livemusik och hembakt på Stocksbo skola mellan kl. 10.00- 
 
16.00. Livemusik, ca 12.00: Karin Botås, ca 13.00: Linus Öhrn, ca 14.00: Karin Botås, ca 15.00: 
Linus Öhrn. Däremellan en eller annan överraskning!   

 

STÅLFARFAR VISAR UPP SIN MOTORCYKEL 
Runt kl. 14.00 kommer Örjan ”Stålfarfar” Jonsson till Stocksbo skola för att berätta om sina 
racingäventyr och visa upp den motorcykel som han kört över 400km/h med! Har vi tur startar han 
även igång den! 

 

MÅLGÅNG, MOPEDCRUISING  
Färila Motorklubbs mopedcruising startar vid Ygs Bygdegård  
kl. 13.00 och går i mål vid BP-macken i Stocksbo omkring  
kl 14.00-14.30.  

 

KONSTVÄGG PÅ BACKEN  
”Öppen lagårdsvägg” på Backen, på temat "Himlar över Stocksbo" – fångade  
i små oljemålningar på trä och i någon installation. Öppet kl 10.00-16.00. 

 

LOPPIS PÅ BERGEGÅRD  
Kanske gör du sommarens fynd?! Öppet kl 10.00-16.00. 

 

Håll koll på det senaste på: 
https://www.facebook.com/groups/stocksbo 

 




