
Åbyggeby
Byblad

Välkommen till andra utgåvan av Bybladet.

Bladet presenterar aktiviteter och nyheter i 
byn. Ambitionen är att ge ut denna i tre 

nummer per år. Om du har tips på nyheter 
till bladet eller saknar någon information 
skriv eller ring till givna kontaktpersoner.

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

en ännu mer aktiv by.
www.abyggeby.se

Nr 2 2009

Bybladets kontaktpersoner:

Mari: 070-2249372 mari@engeltofta.se

Anna: 070-4168119 anna1974@live.se

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

BYKALENDERN :
6 juni Seniorträff kl. 11.00 Tolvforsgården

Vi bjuder på kaffe, fika och underhållning. Lotterier. 
Kontakta gärna gamla bybor. Alla varmt välkomna!

7 juni Promenadbingo kl. 10.00 – 12.00.

7 juni Loppmarknad kl. 10.00 – 15.00 Tolvforsgården

Köp, sälj eller bara kom och titta. Fika och korv finns att 
köpa. Lotteriförsäljning. Välkommen att fynda!

Hyr bord för 50 kr. Ring Irene tfn 168260

13 juni Cykelfest

19 juni Midsommarfirande

Mysigt midsommarfirande på traditionellt vis. Vi dansar 
kring stången och njuter av egen medhavd picknickkorg. 
Alla barn bjuds på glass. Lotteriförsäljning.

Södra : Firas på ”Lilltäppan”. Traktorerna avgår från 
skolan kl. 14.00. Börja helgen med att löva stången 
kvällen innan 18/6 kl. 18.00. Plocka blommor och 
björkris och kom du också.

Norra : Firas på dansbanan ”Knapern”. Traktorerna 
avgår från dansbanan kl. 13.00 och midsommarstrången 
reses kl. 14.00

VARMT VÄLKOMMEN 

ÅBYGGEBY BYFÖRENING                                            
Nästa utgåva kommer under våren 2010.



Aktuellt
Årsmötet den 19 april 2009

� Nya styrelsen för Åbyggeby Byförening
Iréne Hellberg Ordförande 2010
Eva Karlsson Sekreterare 2010
Heléne Hansson Kassör 2011
Anna Tyberg Ledamot 2011    
Peter Larsson Ledamot 2011
Petra Westman Ledamot 2011
Suppleanter:
Maj Nilsson 2011
Mari Bryngelsson 2010
Revisorer:
Kjell Andersson, Carin Gustavsson
Christina Grönberg,Tommy Jansson ( Suppleanter) 
Valberedning:
Anette Valfridsson, Sofie Gustavsson

� LUCIAFIRANDE, och GYMPA
Intresse finns för att åter igen ha någon form av Luciafirande 
i byn med alla barn. Byn söker därför dig som kan tänka sig 
att öva sång vid något tillfälle med barnen. Arrangemanget 
ska vara enkelt, roligt och inte tidskrävande. Är vi dessutom 
flera kan vi alla hjälpas åt. Vi behöver dock någon som blir 
kontaktperson för denna ” arbetsgrupp”.Hör av dig till 
styrelsen om du är intresserad.

Gympa har också efterfrågats igen. Finns det någon som är 
intresserad av att leda detta?

� Till de aktiviteter som arrangeras i byn efterlyses vinster. 
Föreningen tar tacksamt emot vinster av alla de slag som kan 
användas till priser vid exempelvis lotteriförsäljning. 

Kontakta styrelsen
Irene tel: 168260   Eva tel: 168557

Gårdsförsäljning
Välkommen till Knaperboden! 

Handla ditt kött direkt på gården hemma 
hos din bonde Larsa i Norra Åbyggeby. 
Gården värnar om god djuromsorg, korta 
transporter och att djuren föds upp 
ekologiskt. Garanterat närproducerat 
nötkött av bästa kvalitet då djurens följs från 
födsel till slakt. Det finns 4 varianter av 
lådor på ca 10 kilo vardera att köpa. Beställ 
på

www.knaperboden.se

Livet i vattnet ,Testeboåns Naturreservat

Följ med och ta en titt på hur och vilka varelser som 
lever i Testeboån. Se även hur man kan förbättra 
livsmiljön för vattenlevande djur. Lekande lax och 
öring finns förhoppningsvis också att se på vår 
vandring. Medtag fika. Mer information finns hos 
Länsstyrelsen Gävleborg.

11 oktober 2009, samling ICA Strömsbro 

Naturpasset i Åbyggeby 
Naturpasset är en trivsam skogsvistelse, där kartan är ditt 
”pass” till naturen och orienteringskontoller. Passa på att 
utforska ditt närområde samtidigt som du får frisk luft och 
motion. Inga förkunskaper krävs. För mer information 
besök www.naturpasset.se


