Välkommen till Midsommarfirande i Åbyggeby

Nr 2 2011

Fredag den 24 juni
Ta med egen fikakorg. Byföreningen bjuder alla barn på glass.

Kan du spela ett instrument? Vi önskar gärna levande musik
till ringdansen.
Södra Åbyggeby: På Södra sidan sker midsommarfirandet på
"Lilltäppan". Traktorerna avgår från skolan kl. 14.00.
Midsommarstången reses och därefter blir det ringdans.
Norra Åbyggeby: På Norra sidan sker midsommarfirandet vid
dansbanan på "Knaper´n". Traktorerna avgår från dansbanan kl.
13.00. Midsommarstången reses kl. 14.00. Tipspromenad för er
som är kvar under traktorfärden. Tag med egen penna.

byförening

BYBLADET
Bybladet delas ut till ca 380 hushåll.
Vi behöver hjälp med sponsring i form av
kopiering.

Stången lövas kvällen innan vid 18.00 tiden både på södra och
norra. Plocka blommor och björkris och kom gärna. Ju fler
desto roligare!

Vi efterlyser personer som kan hjälpa oss med
att kopiera bybladet som utges 3 gånger per år i
ca 400 ex (ca 800 kopior per gång)!

VÄLKOMNA!

Vi hoppas att du som bybo läser och gärna spar
bladet, då vår ambition är att detta blad kan
samla informationen till några tillfällen. Då blir
det lättare för dig att se vad som händer i byn
även längre fram. Så läs mig gärna!

Välkommen alla, gamla som nya, till bybastun i höst:
Herrarna startar lördag den 3 september kl.15-20
Tjejerna startar fredag den 9 september kl.17-20
30kr / tillfälle eller säsongskort. Se hemsidan för mer info.

Naturpasset finns åter igen i Åbggeby!
Det är lämpligt för alla och tanken är att det ska ge motion,
upplevelser och lust att hitta ut i naturen. Nytt i årets pass är en
kortrunda som är lämplig för promenad eller löpning om du vill det.
Därutöver går det på skogsvägar och asfalt lämpligt för en rejäl
cykel. Finns från maj- sep. Finns att köpa hos NOBO Sport i
Stigslund, pris 50:- för en hel sommars motion, de du !!

www.abyggeby.se
Nästa utgåva kommer under höst 2011

Välkommen till Marias Designbod,
nyöpppnad gårdsbutik i norra Åbyggeby.Här finner du
handgjorda inredningsdetaljer för hem och trädgård. NYFIKEN?
Öppet måndagar 18- 20 eller ring om du vill komma och titta!
Maria 0734 - 246626

Bybladets kontaktpersoner:
Mari: 070-2249372

m.bryngelsson@hotmail.com

Anette: 070-3418724

anette@gavlenet.se

TACK

Åbyggeby Byförening informerar

Tack Irene Hellberg för ditt engagemang och tilltro på
byföreningen under alla dessa år som ordförande. Du
är en tillgång för byn och har varit en eldsjäl i
föreningen. Tack för dessa 13 år!

Vi lyckönskar nya ordförande, Mari Bryngelsson, och
hoppas på fortsatt utveckling i föreningen och byn. Tack till
alla ni som är medlemmar i vår fantastiska byförening, som
faktiskt uppnått en ålder av 35 år nu 2011.

# till styrelsen 2010/2011 för det gångna året och ert
engagemang i byn. Speciellt tack till Irene Hellberg, Anna
Thyberg, Petra Westman, Peter Larsson, Ulla Söderström
och Christina Grönberg som lämnat över till nya
styrelsemedlemmar.
# till Lennart Berg som i sommar ser efter gräsklippningen
på Tolvforsgården. Vi välkomnar även andra att hjälpa till
om intresse finns.
# till alla som skänkt och bidragit med tid och saker till
rusten av Tolvforsgårdens kök. Vi är inte riktigt i hamn ännu
☺ . Invigning och ett stort tack kommer till hösten. Du vet väl
om att du kan hyra Tolvforsgården?
# till Josephine Baltazar och Elin Knutsson för de
uppskattade barnträffarna lek & sång under året. Finns det
någon annan barnledig som vill hålla i träffarna till hösten?
Vill du bli cirkelledare för Studieförbundet Vuxenskolan?
Har du kunskaper i något ämne som du vill delge andra – då
kan du bli cirkelledare hos oss på Studieförbundet
Vuxenskolan! Eller vill du starta en kamratcirkel med grannar,
arbetskamrater eller andra vänner och bekanta kring ett
gemensamt ämne? Tolvforsgården kanske kan bli er
träffpunkt!
För mer information - Kontakta oss!
Telefon 026-18 81 20, www.sv.se/gavle, sv.gavle@sv.se
/ Elin Knutsson, Åbbygebybo

Vald styrelse vid årsmötet:
Mari Bryngelsson
Josephine Baltazar
Linda Svärd
Ewa Karlsson
Jeanne d ´Arc Mukazana
Helené Hansson

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Lennart Berg
Lina Blackmon
Maj Nilsson

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Anette Edsvik
Valberedare
Vi söker en till valberedare. Är det du ?
Nu kan du äntligen maila till oss direkt på:
byforeningen@abyggeby.se

Lekplatsen vid Tolvforsgården ska tas bort av
säkerhetsskäl. Det är beslutat att den som tar bort sakerna
får behålla dem om man vill. Byföreningen jobbar aktivt för
att få en central kommunal lekplats, men det är många
stadsdelar som har samma önskan. Kön är lång och det
finns inte tillräckligt med pengar i dagsläget.

Cykelfesten genomfördes med 24 deltagare som hade en
jättetrevlig kväll tillsammans med god mat och en härlig
avslutning på Tolvforsgården. Häng med du också nästa år,
då vi kör igen! Recepten finns på hemsidan.

