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Årskort på bastun.
Från och med säsongen HT 2010 går det bra att köpa årskort på
bybastun. Detta för att vi vill förenkla och underlätta kontantbetalningen.
Kortet kostar för HT 2010 - VT 2011:
Herrar 1000:Tjejer 250:Summan sätts in på: Swedbank cl.nr: 8103-4 konto nr: 983 080 399-6.
Protokoll och verksamhetsberättelse från bybastuns årsmöte
finns att läsa inne i bastun för den som önskar.

Vi i bybastuns styrelse tackar alla bastubadare för det gångna året.
Vi fortsätter som vanligt med både herr- (lördagar) och tjejbastu (2:a
fredagen i månaden) nästa säsong. För att underlätta bevarandet och
underhållet av vår unika bybastu, frågar vi dig som privatperson eller
företagare om ett litet ekonomiskt bidrag. Känner du att du har möjlighet att
bli stödmedlem så tar vi mycket tacksamt emot ditt bidrag till bybastun.
Swedbank cl.nr: 8103-4 konto nr: 983 080 399-6.
* Privatpersoner:
100:* Företag:
300:E-posta dina uppgifter till bybastun@abyggeby.se. Kom ihåg avsändare vid
inbetalningen.

Gräsklippning önskas!
Vid Tolvforsgården vill styrelsen gärna ha hjälp med gräsklippning
några gånger i sommar! Har du tid och lust ring till Irene 168260

MAQ- TRÄNING
TISDAGAR KL. 19.00 TOLVFORSGÅRDEN
Funktionell träning. 50:- för denna termin. Medtag liggunderlag.
Vi provar nytänkande träning på den nivå som passar oss själva.
Kvinna eller man, ung eller mogen.
Aktiv rörlighetsträning handlar om att utföra en rörelse i det största
rörelseomfång du kan uppnå med din egen muskelkraft.
Ring Annika Myrman på tele: 16 71 59, så får du veta mer.

Nästa utgåva kommer under försommar 2010.

Åbyggeby
Byblad
Glad Påsk och Välkommen
till årets första byblad 2010.
Åbyggeby Byblad kommer ut 3 gånger per år och
delas ut till 380 hushåll.
Om du vill informera något till byborna är du
välkommen att annonsera i bybladet .
Bybladet är under utveckling. Vill du vara med i
denna utveckling ring eller maila oss.
I detta byblad:
Kallelse till Byföreningens Årsmöte 11 april

Bybladets kontaktpersoner:
Mari: 070-2249372

m.bryngelsson@hotmail.com

Anna: 070-4168119

anna.tyberg@skola.gavle.se

Anette: 070-3418724

anette@gavlenet.se

BYKALENDERN:
Sön 11 april Årsmöte kl. 18.00 Tolvforsgården
Lör 17 april

En salig blandning musik! Kl 20. 00

En härlig musikkväll där vi bybor umgås och visar upp våra
musikaliska sidor. Egenkomponerad eller cover spelar ingen roll du kommer för att spela, sjunga och /eller lyssna. För frågor eller
intresseanmälan: ring eller maila Anette 070-341 87 24,
anette@gavlenet.se Några är speciellt inbjudna denna kväll bla
Marie Sjölin från Stockholm men vi hoppas att även du kommer .
Musik har ingen ålder – alla välkomna!

Sön 2 maj

Städdag och promenadbingo
Plockning av skräp på fm. med avslutning ca kl 12 .
Se mer info nästa sida.
Bingo mellan 10.00 – 12.00. Brickor säljs från kl.10

Sön 16 maj

Promenadbingo kl. 10.00 – 12.00.

Sön 30 maj

Promenadbingo kl. 10.00 – 12.00.

Lör 5 juni

Seniorträff kl. 11.00 Tolvforsgården
Vi bjuder på fika och underhållning. Lotteri.
Kontakta gärna gamla bybor.

Lör 12 juni

Cykelfest

Sön 20 juni

Loppis kl. 10.00 – 15.00 Tolvforsgården
Köp eller sälj. Hyr bord för 50:-.
Ring Irene på tele 168260.

Sön 20 juni

Promenadbingo kl. 10.00 – 12.00.

Fre 25 juni

Midsommarfirande
Firas i år både i Södra och Norra.
Mer info kommer i nästa byblad.

Vår populära pubafton kommer att arrangeras under året. Vi
återkommer med tidpunkt men siktar på hösten i år.
VÄLKOMNA!

Till våra lotterier efterlyser styrelsen vinster.
Vi är tacksamma för alla bidrag. Lämnas till styrelsen.

STYRELSENYTT
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 11 APRIL KL. 18.00
TOLVFORSGÅRDEN
Dagordning
•Val av Ordförande för mötet
•Val av Sekreterare för mötet
•Val av 2 st justerare
•Mötet i behörig ordning utlyst
•Styrelsens verksamhetsberättelse
•Revisorernas berättelse
•Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•Inkomna ärenden och förslag
•Styrelsens förslag till kommande verksamhet
•Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande år
•Medlemsavgift
•Val av Ordförande
•Val av 1 st ledamot
•Val av 1 st Suppleant
•Val av revisorer och suppleanter
•Val av valberedning
•Övriga frågor
Revisorernas årsberättelse läses upp på mötet.
Styrelsen välkomnar fler styrelsemedlemmar. Kontakta
valberedningen om du själv är intresserad eller har
namnförslag.
Anette tel: 070-3418724 / anette@gavlenet.se
Sofie tel: 073-9761141 / sofie.soderborg@gmail.com

Städdag i vår by den 2 maj.
Vi plockar skräp efter vägarna och avslutar kl. 12.00 vid
Tolvforsgården för att gemensamt göra gården fin.
Byföreningen bjuder på korv, saft och kaffe. Säckar hämtas
hos Irene på Forsbyvägen tel 16 8 260.
Vi deltar i kampanjen "Rena Gävle" där gävleborna hjälps åt
att göra kommunen fin genom att plocka upp skräp i sin
närmiljö. Förra året kom Gävle på en 4:e plats bland 208
deltagande kommuner - vi lyckades samla in 5,3 ton
brännbart skräp. Varmt välkommen!

