Nr 1 2011

BYKALENDERN:
26 feb

Skridskokväll kl. 16.00

27 mar

Årsmöte kl. 18.00 Tolvforsgården
Nyhet!

10 apr

Hundpromenad varje söndag fram till 5
juni. Vi ses vid bastun kl. 18.00.

byförening

Maj
8 sön

Promenadbingo start Tolvforsgården
kl.10.30 – 12.30.

21 lör

Cykelfest

22 sön

Promenadbingo start kl. 10.30 – 12.30.

29 sön

Promenadbingo start kl. 10.30 – 12.30.

29 sön

Loppis kl. 10.00 – 15.00 Tolvforsgården

BYBLADET
Bybladet delas ut till ca 380 hushåll.
Kallelse till Årsmöte Byföreningen
27 mars kl. 18.00 Tolvforsgården

Ring Irene för hyra av bord. Tel: 168260
Medlemmar 50 kr/ Icke medlemmar 150 kr.

Skridskokväll
Lördag 26 februari kl.16.00

Juni
4 lör

Seniorträff kl. 11.00 Tolvforsgården

24 fre

Midsommarfirande
VÄLKOMNA!

Bastu i byn är som vanligt varje lördag för herrar kl.15-20 och
damer 2:a fredagen i månaden kl. 17–20. Välkomna!
Lek & sång för barn och föräldrar i byn fortsätter i mindre skala.
Vi träffas hemma hos varandra Torsdagar kl 10.00-12.00. Är du
föräldraledig och vill vara med?
Maila till:lekochsang@abyggeby.se

www.abyggeby.se
Nästa utgåva kommer i maj/juni 2011

Välkommen ,gammal som ung med eller utan
skridskor, till byns egen skridskoplan vid skolan i
Åbyggeby. Fri åkning. Försäljning av korv/dricka
för att bidra till hockeyrinkens fortsatta framtid.
Vi ses där!

Bybladets kontaktpersoner:
Mari: 070-2249372

m.bryngelsson@hotmail.com

Anna: 070-4168119

anna.tyberg@skola.gavle.se

Anette: 070-3418724

anette@gavlenet.se

HJÄLP! HJÄLP! HJÄLP!
Äntligen har vi fått möjlighet att med hjälp av elever från Gävle
Praktiska Gymnasium rusta upp köket i Tolvforsgården.
Föreningen har inte som främsta uppgift att vara vinstdrivande
,vilket innebär att det idag inte finns rustpengar. Vi är därför i
STORT behov av hjälp från DIG och övriga 380 hushåll i byn. Har
du något att skänka? Vi behöver bl.a. hjälp med material enligt
följande :
•Tegelstenar massiva (akut behov)
• Putsbruk C eller Murbruk C (akut behov)
• Fogmassa/fuktspärr/ kakelfix
* Penslar
•Skåpstommar/ luckor till kök
* Bänkskiva
•Diskmaskin/spis/ugn/ kolfilterfläkt
* Blandare/diskbänk
•Träkonsoller / hyllplan gärna i trä
* Lampor
•Kökssoffa / hörnskåp
* Köksbord
•Kvistlack
* Köksstolar
•Rakt armeringsjärn
* Trasmatta
•Platsblommor/ krukor vita
* Ljusstakar/lyktor
•Gamla broderade lakan
* Bordsduk
Även ev. lån av mindre maskin för bilningsarbete.
Vi behöver också sponsring till färg och kakel. Kan ditt företag
ställa upp eller har du bra rabatter någonstans? Vi tar också
gärna emot ett ekonomiskt bidrag av dig som privtatperson till
eventuellt inköp av detta: Sätt in på postgiro: 849438-7. Märk
med rust.
Vi är tacksamma för ALLT vi kan få,
så börja vårrensa hemma redan nu!
Snälla hjälp oss att få en trevligare bygård!
Ring eller maila mig för minsta lilla : )
Mari Bryngelsson 070-2249372
m.bryngelsson@hotmail.com
Åbyggeby Rinken
Rinken vid skolan ingår nu i byföreningen men som en egen
sektion. Detta eftersom HÅIK inte längre önskar sköta planen.
Skötsel och drift av planen ansvarar sektionen för själva med
hjälp av ideella krafter. Om rinken ska finnas kvar i framtiden
behövs din hjälp! Vänligen läs det separata utskicket !

Årsmöte
Åbyggeby Byförening
Söndag 27 mars 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 2 st ledamot
•Val av 2 st Suppleant
•Val av revisorer och suppleanter
•Val av valberedning
•Övriga frågor
Revisorernas årsberättelse läses upp på mötet.

Följande i styrelsen är det omval eller nyval på 2011.
•Ordförande Iréne Hellberg
•Ledamot
Peter Larsson – avgått
•Ledamot
Petra Westman- avgått
•Suppleant
Ulla Söderström
•Suppleant
Jeanne d´Arc Mbanenande
Valberedning Anette Edsvik & Josephine Baltazar
Vi ser gärna att någon från Norra önskar vara med i
styrelsen då övriga bor på Södra och Bjuräng.
VÄLKOMMEN

Årsavgiften för 2011 betalas in på postgiro: 849438-7.
100 kr / person eller 150 kr för hela hushållet.

