
Åbyggeby
Byblad

Premiär för Bybladet!
Detta blad presenterar kommande 

aktiviteter och nyheter i byn.
Ambitionen är att ge ut denna i tre nummer 
per år. Vi ser gärna att ni som vill komma 

med tips på nyheter eller annat hör av er till 
bybladets kontaktpersoner.

Vi hoppas att ni genom detta blad kommer 
att känna delaktighet i byn samt att vi får 

en ännu mer aktiv by.

Nr 1 2009

Bybladets kontaktpersoner:

Mari: 070-2249372 mari@engeltofta.se

Anna: 070-4168119 anna.tyberg@skola.gavle.se

Anette: 070-3418724 anette.valfridsson@gde-kontor.se

BYKALENDERN :
19 april Årsmöte kl. 16.00                    
Välkommen att tycka till om din förening. Styrelsen 
redogör för året som gått och berättar om det som är 
planerat för 2009.

3 maj Städdag avslutas på Tolvforsgården kl.12.00

Promenadbingo - brickor säljs från kl. 10.00

17 maj Promenadbingo kl. 10.00 – 12.00 

6 juni Seniorträff kl. 11.00 Tolvforsgården

7 juni Promenadbingo kl. 10.00 – 12.00

Loppis kl. 10.00 – 15.00 Tolvforsgården              

Boka bord; Irene tfn 168260

13 juni Cykelfest 

19 juni Midsommarfirande 

VARMT VÄLKOMMEN                                            

Nästa utgåva kommer v. 22



Aktuellt
Information från styrelsemöte 15 februari 2009

� Ett byblad kommer att ges ut 3 ggr per år. Syftet är att 
skapa mer gemenskap i byn och ge en mer samlad 
information om byn och dess aktiviteter. Bladet är ett 
komplement till hemsidan.

� För att underlätta styrelsens arbete med att behålla gamla 
och skapa nya aktiviteter har arbetsgrupper tillsatts. 
Arbetsgrupperna syftar till att få igång diskussioner och 
påbörja en aktivitet. Kontaktpersonen är inte huvudansvarig 
för att en aktivitet genomförs. För det behövs deltagande från 
dig som bybo. Vi välkomnar alla som är intresserade att höra 
av sig till givna kontakperson eller styrelsen. Arbetsgrupperna 
med kontaktperson är:

Pubafton: Irene
Promenadbingo: Irene
Midsommar: Anna på södra
Loppis: Irene
Bybladet: Mari
Tolvforsgårdens framtid:Anette
Cykelfesten :Mari
Seniorträff: Irene
Städdag: Anna
Skridskokväll: Irene & Eva

� Tolvforsgården är i behov av rust. En arbetsgrupp är tänkt 
att se över gårdens möjligheter och behov. Bl.a. ansöka om 
pengar till renovering.Hör av dig om du kan bidra med något 
eller har tips.

� Vi välkomnar ditt deltagande i någon av de befintliga 
grupperna. Saknar du någon aktivitet ser vi fram emot ännu 
en arbetsgrupp med dig som kontaktperson. Allt deltagande 
är uppskattat och välkomnande.

Vårfint
Det som göms i snö kommer fram i 
tö. Vår by blir trevligare om vi alla 
hjälps åt att städa upp i vår 
omgivning. Vi tackar för att du deltar i 
årets städdag, ett arrangemang från 
kommunen under v.19. Söndag den  
3 maj plockar vi skräp tillsammans. 
Vi avslutar vid 12 tiden på
Tolvforsgården för att gemensamt 
göra gården fin. Byföreningen bjuder 
på korv, saft och kaffe. Säckar kan 
hämtas hos Anna på Ö. Sälängsv. 18  
tfn: 168115

Promenadbingon – brickor säljs från 
kl. 10.00.

Bybastu
Under vinterhalvåret är alla bybor välkomna att basta. 
Pris 30:- per tillfälle.

Tjejbastu 2:a fredagen i månaden mellan kl.17 -20.

Herrbastu alla lördagar mellan kl. 15- 20.

Efter den 8 maj gör vi uppehåll till hösten.

Hemsidan
På vår hemsida kan du 
läsa om byn, styrelsens 
arbete och aktiviteter som 
sker i byn! Håll dig 
uppdaterad om vad som 
händer. Tyck även till om 
byföreningen.

www.abyggeby.se
Kontakta styrelsen?

Ordförande: Irene  Hellberg tel: 168260
Sekreterare: Eva Karlsson tel: 168557


