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BYKALENDERN
Byn har inga aktiviteter planerade i vinter.

Vi hoppas dock på en uppföljning av förra vinterns 
populära skridskokväll med korvgrillning. Byföreningen 
återkommer med datum beoende på tillgång av is.

Vårens program presenteras i nästa byblad. Styrelsen 
kallar sedvanligt till årsmöte senast två veckor innan.

Om du har aktiviteter som du vill bjuda in till/arrangera 
och som berör byborna är du välkommen att vara med i 
nästa byblad. 

VARMT VÄLKOMMEN  / ÅBYGGEBY BYFÖRENING   

Nästa utgåva kommer under våren 2010.

CYKELFESTEN

Byns första cykelfest blev en lyckad kväll med god mat 
och trevliga bybor. Recepten finns att läsa och skriva ut
från hemsidan: www.abyggeby.se

Förrätt : Färskpotatiscréme med rom.
Varmrätt: Stekt lax & ljummen sallad med fylld pasta 
och mozzarella.
Efterrätt: Bär med ostcréme och söta smulor.

Välkommen till cykelfesten nästa år!



AKTUELLT

�Styrelsen tackar för årets som varit och hälsar 
välkommen till ett nytt spännande år.

� Nyinflyttad i byn?
Vi vill börja med att hälsa er hjärtligt välkommen till 
vår vackra by. På byns hemsida finns under fliken 
”nyinflyttad” lite mer information om byn. 
Exempelvis bussinfo, skola, föreningar, badplatser 
m.m. Hemsida: www.abyggeby.se

� Tolvforsgårdens toalettstol och handfat behöver 
bytas ut. Rustar du badrummet hemma? Vi tar 
tacksamt emot begagnad wc stol och handfat om 
det finns till gården.

� 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

KNAPERBODEN
Välkommen till byns speceributik för nötkött.

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. 

Butiken är öppen torsdag, fredag och lördag i 
december.  För mer information och 
beställning läs på

www.knaperboden.se Tel: 070-6953916

BYBASTUN 
Under höst, vinter och vår är alla bybor välkomna att 
basta. Pris 30:- per tillfälle.

Herrbastu alla lördagar mellan kl. 15-20.

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

FREDAG 11 december KANDELABERBASTU.

Kom och basta, prata och relaxa med ett avkopplande 
fotbad i skenet av levande ljus och dofter av jul.

PRO HILLE 
PRO Hille bedriver en omfattande verksamhet med resor, 
utbildningar, studiecirklar och friskvård för pensionärer i 
Hille med omnejd. Alla som uppbär någon form av 
pension är välkommen. Möten hålls vanligtvis andra 
tisdagen i månaden.

www.pro.se/Hille


