
Hej alla bybor 
Äntligen lyser solen och våren är på intågande.  
Vi i styrelsen vill uppdatera lite kring vad som bestämdes på årsmötet senast samt skriva lite 
mer förtydligande kring det.  
Protokollet från årsmötet kommer även laddas upp här under dagen så ni kan ta del av det.  
Vill börja med att återigen säga att vi gått back rent ekonomiskt och haft 50 medlemmar ist 
för drygt 150 föregående år och vi hoppas detta år blir bättre när vi nu kan genomföra 
aktiviteter igen. Medlem blir man genom att ange sitt namn och år för medlemsskap samt 
adress. 150 kr per hushåll. Swish nr 1235295605 
 
SISTA APRIL  
Det kommer äntligen anordnas en kase för sista april i år igen då vi precis fått okej hos 
polisen för detta. Det enda som kan stoppa det nu är om eldningsförbud råder. Då det förm 
hinner bli rätt torrt till dess så begränsar vi kasen något för att kunna ha bra kontroll.  
Vi kommer lägga markeringar vart material kan läggas och vi vill att det respekteras både 
material- och platsmässigt och när vi sätter ut en skylt med att det är fullt så är det stopp.  
Och vi vill inte ha annat material än just brännbart torrt trädgårdsavfall i form av kvistar, 
buskar och ris i kasen.  
Det kommer för medlemmarna i föreningen bjudas på disco med popcorn och saft inomhus 
för barnen. Utomhus kommer vi ha försäljning av kaffe, fika och grilla korv samt att det 
traditionella chokladhjulet finns på plats. 
Vi behöver frivilliga för att hjälpa till på sista april med allt från disco till grilla korv eller stå 
vid chokladhjul eller vara behjälpliga med själva kasen. Vi har en specifik grupp på 
messenger för sista april så hojta till så kan ni vara med oss där och hjälpa till på ett hörn.  
Tack på förhand  

 
RINKEN 
Beslut att rinken stängs för ridning och används till annan barmarksträning är taget. Tyvärr 
har markbeläggning försämrats under de senaste åren pga underhåll och återställande inte 
fungerat. Detta har inneburit ökat arbete att förbereda inför vintersäsongen samt ökad 
vattenförbrukning pga ojämnheter i marken. Ridningen fungerar inte i kombination med att ha 
ett bra underlag för att spola is tyvärr.  
Fotbollsmålen kommer placeras inne på rinken och stora portarna kommer låsas.  
Vi hoppas de som ridit på rinken finner nya lösningar för ridning och förstår beslutet som vi 
varit tvungen att ta.  
Vi har beslutat att rusta rinken och få ordning på underlaget för att få bättre förutsättningar för 
bra och enkel spolning till kommande vinter. Garaget kommer även färdigställas.  
Rinken är öppen för aktivitet för familjer, pensionärer, barn och ungas aktiviter. Om man 
spelar fotboll, boule eller något annat där är valfritt och vi ser gärna att man använder rinken 
och grillplatsen så det blir en social plats att mötas på. Var dock vänlig respektera varandra 
och städa efter er efter användning så behöver inte vi göra det utöver allt ideellt jobb vi redan 
gör.  
Vi satsar även på ny belysning då det sist gjordes runt 1987. Den är inte längre utbytbar och 
har därav gjort sitt och vi behöver förnya. Vi har ansökt om ett bidrag från gävle energi som 
vi beviljats för en del armaturer och använder 20 000 som tidigare fonderats till just rinken 
som vi sparat i det syftet. Vi har satt en budget på 35 000 så vi behöver fortfarande 15 000. De 
pengarna får vi ta från föreningen, men genom att vi redan går back sen föregående år så är 
det välkommet att swisha en slant för de som känner de kan och vill det. swishnr 1235295605 
och märks med ”rinken”. 
 



HYRA LOKAL 
Styrelsen har beslutat höjning av hyran för tolvforsgården för både medlemmar och icke 
medlemmar för att klara uppvärmning och övriga kostnader som uthyrningen faktiskt innebär. 
Den nya dygnshyran för helger för medlemmar kommer ligga på 600 ist för 400. Den nya 
dygnshyran för icke medlem kommer ligga på 1200 ist för 800. Detta gäller för alla bokningar 
som kommer in från och med 1 maj.  
 
LOKALER I ÖVRIGT 
Vi ser gärna att lokalen används så mycket som möjligt för att främja byns sammanhållning 
och aktiviter.  
Idag har vi ett antal aktiviteter och även en del träning som bedrivs ideellt av olika engagerade 
bybor eller av oss i styrelsen.  
Har just DU en ide om en rolig aktivitet för gamla som unga som du kan tänka dig driva 
igenom så hör gärna av dig då vi gärna står för lokalhyran vid bra gruppaktiviteter osv.  
Vi har tolvforsgården för sammankomster och sen brukar vi använda huset bakom (gamla 
håik lokalen) som vi använder för träningspass osv.  
Ingen cykelfest är bestämd i år då ingen av oss i styrelsen har möjlighet att genomföra den. 
Om någon annan känner sig manad och vill driva en sådan så är det också givetvis 
välkommet.  
 
BESLUTADE AKTIVITETER 
Det kommer även bli en städdag vid tolvfors/rinken i vår och en i höst.  
En seniorträff kommer att anordnas.  
Midsommar kommer firas på gården, samt en loppis är planerad till tidig höst/sensommar.  
Alla kommer naturligtvis vara hjärtligt välkomna och mer info kommer när det närmar sig. 
 
TACK för att ni är med och gör våran by till just våran by med alla ni fantastiska människor 
och våran natur.  
 


