


Nu är det dags igen för 
den årliga bakluckelop-
pisen. Passa på att vårstäda 
och rensa hemma! Alla är 
välkomna att fynda eller 
sälja den 14 juni på hockey-
rinken vid Åbyggeby skola. 

Vill du/ni boka plats ring 
So�e, tel: 0739 761141.  

Om du/ni har någon bekant 
utanför byn som vill boka 
plats går det också bra.  
Anmäl dig gärna i tid! Ju fler 
vi blir desto roligare. 

Pris: Medlem: 50 kr/ Icke 
medlem 100 kr per plats, 
avser egen bil och eventuellt 
eget bord. Kl. 10.00 – 14.00

Gott fika med kaffe, korv 
finns till försäljning. Lop-
pisen kommer att annon-
seras i dagstidningen vid två 
tillfällen. Hjälp att arrangera 
loppisen tas tacksamt emot, 
vänligen ring Sofie. 

Hoppas vi ses/ 
Sofie Söderborg

NYHETSBREV FRÅN BYFÖRENINGEN I ÅBYGGEBY - MAJ

Äntligen är det vår och 
äntligen är Byföreningen 
stolt ägare av Tolvfor-
sgården! Nu hoppas jag på 
att det �nns �er än jag i byn 
som vill nyttja huset och 
skapa en plats som används 
av många. Men frågan är 
vad vi vill att huset och 
platsen ska erbjuda? Byföre-
ningen tar tacksamt emot 
förslag  och ledande initiativ 
på hur det ska se ut och vad 
som ska �nns. Finns det 
intresse för en bouleplan? 
Ska huset ha faciliteter för 
att vara en fritidsgård till 
ungdomar? Bättre uthyrn-
ingsmöjligheter? Det �nns 
många alternativ och jag 
hoppas på ett högt en-
gagemang för att skapa ett 
byahus som vi alla kan vara 
stolta över och som kom-
mer att användas i många år 
framöver.
Vi ses på byn! Mari 

Ordförande  
har ordet

Skynda att fynda på årets  
bakluckeloppis: 14 juni!

Visste du att...
Tolvforsgården tillhör sedan 15 januari 2014 Åbyggeby 
byförening. Huset är i behov av diverse åtgärder såsom 
målning och mindre snickeriarbeten. Finns det någon som 
kan tänka ta sig an rollen som arbetsledare och bilda en 
arbetsgrupp som kan jobba med att förbättra Tolvforsgården 
i samarbete med byföreningens styrelse? 
Kontakta styrelsen.

Glad sommar önskar byföreningen



Norra:
• Löva stången och kring  
 dansbanan. Kratta, röja  
 och städa kring dans- 
 banan (görs dagen före)
• Dela ut glass
• Tipspromenad  
 (göra frågor, sätta upp  
 & ta ned frågor, ordna  
 med tipspromenadlappar 

 och rätta och meddela  
 vinnare)
• Traktortur (hålla med  
 traktor och släp)
• Traktortur (löva  
 traktorsläp)
• Chokladhjul (inköp)
• Chokladhjul (sköta  
 hjulet under firandet)
• Resning av stång  
 (hjälpa barnen med att 

 smycka stången med  
 blommor samt ordna  
 med att resa stången)
• Dans kring midsommar- 
 stången  
 (ordna med musik och 
 hålla i dansen)
• Städning efter firandet
• Nedtagning av stång
Om bybor kan hjälpa till 
med ovan uppgifter sker 

firandet på norra sidan som 
vanligt. Dvs på Norra vid 
dansbanan på “Knapern”. 

Traktorerna avgår från 
dansbanan kl. 13.00.  
Midsommarstången reses 
kl. 14.00. Tipspromenad 
för er som är kvar under 
traktorfärden. Tag med egen 
penna. 

Varmt välkommen till årets seniorträff på Tolvforsgården. 
Kom och träffa gamla och nya vänner i byn. 

Vi uppskattar den hjälp vi kan få med att kontakta utflyt-
tade bybor. Vi ser gärna att just du kommer för att umgås 
tillsammans.Vinster till lotteriförsäljning mottages tack-
samt. Vi bjuder på kaffe med dopp. Vi behöver hjälp med 
att baka inför träffen, hjälpa till med serveringen och någon 
som kan spela/underhålla för våra seniorer.

Kontaktperson: Irene Hellberg tel: 168260
Välkomna!

Internationella picknickdagen 
18/6 kl. 18.00. Cykeltur med  
egen picknickkorg. Avfärd från 
Tolvforsgården!

Årets Midsommarfirande på Södra  
och Norra, 20 juni

Seniorträff  
lördag 7 juni, 11.00



23 augusti
Förra året var det rekord 
med deltagare, ca 40 per-
soner, med både trogna 
cykelfestdeltagare och nya 
ansikten. I år hoppas vi på 
att få återse många av er och 
vi önskar att ni som fun-
derat, men aldrig kommit 
till skott, hänger på. 

Festen innebär att du/ni får 
cykla hem till andra bybor 
och äta, bjuda på en mid-
dagsrätt själv och avsluta 
kvällen på Tolvforsgården 
med alla som varit med.

Hjälp! Vad ska jag bjuda på? 
Du kan vara lugnJ Menyn 
består av en förrätt, en 
varmrätt och en dessert som 
är lika för alla och vad du/
ni ska servera kommer i din 
brevlåda. Det är enkelt och 
gott! 

Du kommer själv bara att 
tillaga och servera en rätt 
hemma hos dig. Övriga två 
rätter äter du/ni hos någon 
annan bybo. Det enkla re-
ceptet, med tydliga instruk-
tioner, får du av oss någon 
vecka innan. Vilken rätt du 
kommer att servera och till 
vilka andra två adresser du 

ska cykla, får du veta när du 
anmält dig. Kostnaden blir 
den maträtt du ska servera, 
samt 20 kr p/p för ”inträde” 
till Tolvforsgården. Kvällen 
börjar vid 16.30 tiden. Helt 
enkelt en annorlunda men 
rolig byafest!

Vi ser fram emot att få 
träffas innan höstmörkret 
lägger sig!

Sista anmälningsdag är 
söndag den 9 augusti, men 
gärna så snart som möjligt. 
Anmälan är bindande. 
Maila till: m.bryngelsson@
hotmail.com eller ring 070-
2249372. Hör gärna av dig 
om du vill veta mer.

/Mari & Sofie

Södra:
• Dela ut glass
• Löva och klä stången  
 (görs kvällen innan)
• Musikunderhållning  
 (gärna ”live”, men annan  
 musikanläggning går  
 också bra)
• Hålla i dans kring stången
• Traktor/vagn eller annat  

 transportmedel för barnen
• Klippa/röja/kratta gräset  
 på ”lilltäppan” vid 2 till- 
 fällen innan midsommar.

På södra sidan sker mid-
sommarfirandet på “Lilltäp-
pan”. Traktor avgår från 
skolan kl. 14.00. Midsom-
marstången reses och 
därefter blir det ringdans.

Stången lövas kvällen in-
nan vid 18.00 tiden både 
på södra och norra. Plocka 
blommor och björkris och 
kom gärna. Ju fler desto 
roligare, det är både kul och 
trevligt. Ta med egen fika-
korg. Byföreningen bjuder 
alla barn på glass.

Om du kan hjälpa till eller 

har några andra förslag och 
önskemål kontakta oss.

Kontaktperson södra:  
Mari Bryngelsson 
tel: 070-2249372 
Kontaktperson norra:  
Josephine Baltazar  
tel: 0733-699666 
 

Byföreningen hoppas kunna välkomna er alla till det traditionella midsommarfi-
rande på Norra och Södra Åbyggeby, fredag den 20 juni. Men för att denna tradition 
skall kunna fortleva måste andra än styrelsen hjälpa till. Följande behöver vi hjälp 
med på respektive midsommarplats:

Byföreningen bjuder in till  
cykelfest för alla som bor i byn  
för 6:e gången. 


