
ÅBYGGEBY 
BYFÖRENING

Tolvforsgården
... hjälp oss att rädda den!

Fru
ordförande 
har ordet! 
Efter ett händelserikt 
år i byföreningens 
historia blickar jag 
nu framåt mot 2013. 
Ett år som jag hop-
pas ska bidra med ny 
gjädje och gemenskap 
bland alla bybor. Tre 
nya saker står inför 
dörren. Det första är 
att Bybladet har fått 
ett nytt utseende och 
sponsorhjälp. Jättekul 
och fantastiskt! Det  
andra är övertagandet 
av Tolvforsgården. 
Men där behövs din 
hjälp som medlem och 
bybo. Och det tredje är 
nytt medlemsår. 

Föreningen hoppas på 
ditt medlemskap även 
i år och ser gärna fler 
nya medlemmar. Jag 
hoppas du förstår vik-
ten av ditt medlemskap 
och vad just du bidrar 
med som medlem. 

Med dessa tre nyheter 
står föreningen inför 
ännu en möjlighet att 
bidra till ett levande 
Åbyggeby. Jag hoppas 
du hänger på! 

Vi ses på byn!
Mari Bryngelsson

Under hösten 2011 påbör-
jades arbetet med att rädda 
Tolvforsgården. Rädda, 
genom att trygga gårdens 
framtid och den förmån 
som den ger byn och alla 
medlemmar. 

Gården är en förmån och 
en tillgång eftersom den 
kan användas till allt från 
möten, fester, ungdomsgård 
till barnträffar och gympa. 
Det är bara fantasin som 
sätter gränser. Denna 
sällsynta möjlighet ville vi 
säkra och trygga genom att 
ta över ägandeskapet från 
kommunen. Processen har 
varit lång och resultatet har 
landat i följande: 

Kommunen överlåter Tolv-
forsgården till Åbyggeby 
Byförening om föreningen 
lägger 30 000 kr på reno-
vering i huset. Alternativet 
var att betala summan som 
ren köpeskilling. 

Pengarna kommer att an-
vändas till akuta åtgärder, 

exempelvis; 1) nya stuprör 
2) två nya fönster  
3) lagning fasad/grund  
4) isoleringsluckor/grunden  
5) färg tak/fasad 

Byföreningen är en ideell 
verksamhet som inte är 
vinstdrivande, vilket bety-
der att det idag inte finns 
pengar till att genomföra 
renoveringen fullt ut och 
därmed köpet. Vi ber därför 
om ekonomisk hjälp från 
dig. Ditt bidrag säkrar 
Tolvforsgårdens framtid och 
öppnar större möjligheter 
och frihet i användandet. 

Hjälp Åbyggeby att ” köpa”  
och bevara Tolvforsgården 
genom att sätta in valfri 
summa. Postgiro: 849438-7  
Märk med ” Tolvforsgården”.

Med hela hjärtat, ett stort  
tack för din generositet och 
solidaritet med Åbyggeby 
och byföreningen.

Styrelsen Åbyggeby  
Byförening
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Om varje medlem i föreningen skulle bidra med 176:- kommer vi att kunna köpa 
Tolvforsgården. Per månad motsvarar det 14:-/medlem el. per kvartal 44:-/medlem.  
De summorna kan jämföras med några glas vin på lokal, ett litet knippe bananer, 
eller en maxad hamburgare!

BYBLAD NUMMER 1/2013 - WWW.ABYGGEBY.SE

maq träning 
muscle action quality

Tisdagar kl. 18.30
Träningsform som passar alla 
och är inte konditionskrävande. 
Du tränar framförallt bålstabilitet, 
styrka och smidighet allt efter  
din egen förmåga. 
Pris: 20:-/gång
Tränare: Annika Myrman
Utrustning: Mjuka kläder,  
liggunderlag, vattenflaska  
och ett ”kvastskaft” (även  
innebandyklubba fungerar)

Söndagar kl. 18.00 samt  
torsdagar kl. 18.30
Friskisinspirerad gympa på  
medelnivå. Bra musik, tempo  
och ett kul pass.
Utrustning: Träningskläder, 
träningsskor, liggunderlag.
Pris: 20:-/gång
Tränare: Cissi Jönsson
Föranmälan behövs ej.
  
varmt välkomna!

Styrelsen tar gärna emot förslag 
på aktiviteter och tycker det vore 
kul om fler bybor kan tänka sig 
arrangera någon aktivitet på 
ideell basis.

Varje vecka i 
Tolvforsgården!

gympa

2:
a fredagen i månaden

TJEJBASTUKl 17-20. 30:-/gång



Jessica Lindström Art director & Graphic designer
Mail to: jessica@hellocreativestudio.se Phone:: +46 73 310 34 71

Genom ditt medlemskap bidrar du till en aktivare by,  
gemenskap och glädje. Föreningen har funnits i över 35 år 
och hoppas på ditt medlemskap för att kunna fortsätta vara 
ett positivt inslag i din närmiljö och Åbyggebys framtid. 
Stort tack alla 170 medlemmar 2012 och varmt välkommen 
även 2013.

Årsavgiften för 2013 är 100 kr per person eller 150 kr per 
familj. Betalas på postgiro 849438-7, senast 31 mars, dock 
är du välkomen att bli medlem när helst på året! Vid frågor 
kontakta: Ordförande Mari Bryngelsson 070-2249372, 
m.bryngelsson@hotmail.com

Som medlem stödjer du Byföreningens arbete, har 
förmånen att vara med på aktiviteter gratis eller till för-
månligt pris, samt även möjlighet att hyra föreningshuset, 
Tolvforsgården, till halva priset. Bybladet kommer i din 
brevlåda tre gånger om året! 

Kalendern 2013
mars

17 mars: Årsmöte

april

30 april: Sista april firande

maJ

4 maj: Städdag

Juni

1 juni: Seniorträff
16 juni: Backluckeloppis
21 juni: Midsommarfirande

augusti

24 augusti: Cykelfest

HERR
BASTU

30:-/gång

 L
ör

dagar kl. 15-20 

Bli med  
du också!

Besök gärna vår Facebook-sida!

Vill du dela med dig av information, maila:  
byforeningen@abyggeby.se, bybladet@abyggeby.se.  
Kontaktperson: Mari Bryngelsson: 070-22 49 372

Kallelse - årsmöte  
Åbyggeby byförening

17 mars kl. 16.00 – 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 
• Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande år 
• Medlemsavgift 
• Inkomna ärenden och förslag 
• Styrelsens förslag till kommande verksamhet 
• Val av ny ordförande, 4 ledamöter, 1 suppleant
• Val av revisorer och suppleanter 
• Val av valberedning 
• Övriga frågor

Revisorernas årsberättelse läses upp på mötet, samt styrelsens full-
ständiga verksamhetsberättelse.
Du som kan tänka dig att vara med i styrelsen och bidra till att skapa 
positiva inslag i vår by hör av dig till valberedningen 2013: Anette  
Edsvik 070-3418724 eller Maj Nilsson 073-2099855. Alla som är 
medlemmar eller vill bli välkomnas med glädje. 

välkommen på årsmötet

Verksamhetsberättelsen
kortversion

Utvecklingsträffar, 3 möten under februari/mars 
Skridskodag, 18 februari 
Årsmöte, 25 mars
Städdag med Café och projektavslut, 14 april
Sista april firande, 30 april 
Bakluckeloppis, 5 maj 
Grannsamverkan, 23 maj 
Cykelfest, 2 juni
Seniorträff, 2 juni
Midsommarfirande, 22 juni
Grillfest/knytis, 14 juli
Gympa & MAQ träning, hösten 2012
Samt även: arbetsdagar på rinken, hästridning på rinken sommartid, 
bildandet av en Lokal Utvecklingsgrupp, nya arbetsgrupper,  
nytt utseende på hemsidan och start av facebooksida. 


