Sista Aprilfirande vid Tolvforsgården
Barndisco 18-19:30 bjuds på popcorn & saft,
Majbrasan tänds ca 19:45 Chokladhjul, korv och
kaffeförsäljning. Ta med kontanter

Bli medlem i Åbyggeby byförening!
Genom ditt medlemskap bidrar du till en aktivare by!
Åbyggeby Byförening är en ideell förening som bildades för snart 40år sedan.
Syftet är enligt föreningens stadgar att tillvarata bybornas gemensamma
intressen och rättigheter inom byn. Ambitionen är att bidra till en aktiv och
levande by, som ständigt utvecklas i takt med bybornas intressen och
engagemang. Åbyggeby ska vara en attraktiv plats där människor trivs, känner
gemenskap och glädjs över att bo. Byföreningens valda styrelse arbetar ideellt
med att bevara och förnya syftet, men det är byborna själva som är kärnan i
föreningen.
Vartannat hushåll är idag medlem och föreningen välkomnar gärna fler. Medlemsavgiften per år är 100 kr/enhushåll eller 150 kr/familj och betalas in under april
månad, men du är välkommen att bli medlem när helst på året! Avgiften betalas
in på Byföreningens plusgirokonto: 849438-7 (märk din inbetalning med namn &
adress)

Åbyggeby Byförenings Verksamhetsberättelse 2015
Verksamheten har under 2015 bedrivits av en styrelse utan ordförandeskap.
Styrelsemedlemmar har varit: Mari Bryngelsson, Josephine Baltazar, Emelie Arnbro, Helené
Hansson, Annika Hult, Lina Blackmon, Lennart Berg, Ewa Karlsson, Jonas Rosell, samt
revisorer och valberedning Anette Edsvik.
Medlemsantalet har som tidigare år fortsatt att vara ca hälften av alla hushåll i byn.
Medlemsavgiften var 100 kr för enhushåll och 150 kr för hela familjen.
Föreningen har även under detta år varit grundstommen för den lokala utvecklingsgruppen,
initierad av kommunen, och fick därmed beviljat utvecklingsbidrag på 15 000 kr.
Informationskanaler har varit Facebook, www.abyggeby.se, anslagstavlor och Bybladet.
Facebook växer stadigt och har 445 medlemmar. Bybladet gavs ut en gång under året med
grafisk hjälp av Jessica Lindström. Hemsidan har administrerats av Sara Holmström.
Tolvforsgården har använts till uthyrning med Irene Hellberg som ”hustomte”. Gården har
fått ny diskmaskin, dammsugare och frys under året. Renovering i stora rummet är påbörjad.
Gympa & MAQ Träning, 2 gånger i veckan
Årsmöte, 29/3
Seniorträff 7/6
Midsommarfirande, 19/6
Bakluckeloppis 27/9
Städdag rinken 18/10

Arrangerad av Cissi J och Annika M
Arrangerad av styrelsen
Arrangerad av Ewa K och Irene H
Arrangerad av Josephine B
Arrangerad av Emelie A
Arrangerad av Kalle och Mari B

Följande aktiviteter uteblev 2015: Städdag i byn, skridskokväll, cykelfest, sista april, samt alla
aktiviteter som Annika M arrangerat för byföreningen.
Ridning på rinken återuppstod under sommaren tack vare två nya kontaktpersoner: Veronica
Å och Kerstin. Avgiften för året bestämdes till 150 kr pga av den sena starten.
Vintertid spolades rinken och var tillgänglig för alla bybor. Förberedelser inför spolning
genomfördes med en arbetsdag i oktober. Kalle Bryngelsson har varit samordnare under
året.
Allt arbete med ridning, skridskoåkning, övriga aktiviteter och styrelsearbete sker helt
ideellt!
Styrelsen tackar för årets förtroende och ser fram emot nya krafter och initiativ under 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------Protokollet från årsmötet och styrelsens kontaktuppgifter kommer att läggas
upp på hemsidan.

