
byförening

BYBLADET
Bybladet delas ut till ca 380 hushåll.

Nr 2 2012

Bybladets kontaktpersoner:

Mari: 070-2249372 bybladet@abyggeby.se

Nästa utgåva kommer under höst 2012

Vi finns nu på Facebook !
Du är välkommen att vara med.

Information om vad som händer i vår by kan du även ta 
del av i detta byablad och

• vår uppdaterade hemsida www.abyggeby.se
•delvis på anslagstavlorna  

• via informationsblad i din brevlåda
• kanske din granne vet!

…… om inte maila till
byforeningen@abyggeby.se eller bybladet@abyggeby.se

I detta byblad får du information om alla 
planerade aktiviteter i år, exempelvis om 

Grannsamverkan.Så läs mig gärna!

BYKALENDERN:

14 april Städdag och Åbyggeby i framtiden

Kl. 11.00 – 15.00 Tolvforsgården

30 april Sista april firande

Kl. 17.30 – 22.00 vid Åbyggeby skola.

Maj

5 maj Bakluckeloppis

Kl. 10.00 – 15.00 vid Åbyggeby skola.

23 maj Upptaktsträff Grannsamverkan

Juni

2 juni Cykelfest  (kvällstid)

2 juni  Seniorträff         Kl. 11.00 Tolvforsgården

22 juni Midsommarfirande

Juli

14 juli Grillfest – knytis

Ta med egen mat och dryck. Grillar finns 
tända från kl. 16.30.

VÄLKOMNA!

Vi tar tacksamt emot vinster till våra lotteriförsäljningar. 
Hör gärna av dig till Irene Hellberg på tel:168260

Tycker du om att baka ? Vi efterlyser dig som kan tänka dig 
att vid något tillfälle per år baka fikabröd till våra aktiviteter. 
Vår önskan är att bilda en bakpool. Välkommen att höra av 
dig till Jeanne d ´Arc på tel: 072-9376896. Tack ☺



Åbyggeby Byförening informerar

Vi tackar för året som varit och vill kort delge information 
från årsmötet som hölls den 25 mars på Tolvforsgården.

Vald styrelse vid årsmötet:
Mari Bryngelsson Ordförande
Josephine Baltazar Ledamot
Linda Svärd Ledamot
Jonnie Hedqvist Ledamot (ny)
Jeanne d ´Arc Mukazana Ledamot
Helené Hansson Kassör

Lennart Berg Suppleant
Lina Blackmon Suppleant
Ewa Karlsson Suppleant 

Anette Edsvik Valberedare
Maj Nilsson Valberedare

� Byföreningen har fått ett organisationsnummer: 802464-3713

�Tolvforsgården kommer att ägas av byföreningen inom kort. 
Förhandlingar med kommunen har ägt rum under vintern och 
gården tillfaller oss, dock efter att vi har rustat den för en mindre 
summa pengar som motprestation.

� Vi har skapat en lokal utvecklingsgrupp i samarbete med 
kommunen. Detta öppnar möjligheter att utveckla byn och skapa 
en bättre dialog med kommunen angående våra önskemål. Vi 
kan även få ekonomiskt bidrag för framtida projekt.

� Utvecklingsträffar som handlade om Åbyggeby och framtiden 
har genomförts i samarbete med Leader Gästrikebygden. Utifrån 
en lokal utvecklingsplan vet vi nu vad du prioriterar i vår by och 
dina framtida önskemål.Tack till alla som kom!

Välkommen till det traditionella midsommarfirande i  Åbyggeby
Fredag den 22 juni

Ta med egen fikakorg. Byföreningen bjuder alla barn på glass.

Kan du spela ett instrument eller vet du någon som kan? Vi önskar 
gärna levande musik till ringdansen, så hör av dig!

Södra Åbyggeby : På södra sidan sker midsommarfirandet på
"Lilltäppan". Traktor avgår från skolan kl. 14.00. 
Midsommarstången reses och därefter blir det ringdans.

Kontaktperson: Mari Bryngelsson tel: 070-2249372

(Vi reserverar oss för ändringar angående traktoråkning, då tillgången till 
traktorer och vagn i dagsläget inte är klart)

Norra Åbyggeby : På norra sidan sker midsommarfirandet vid 
dansbanan på "Knapern". Traktorerna avgår från dansbanan kl. 
13.00. Midsommarstången reses kl. 14.00. Tipspromenad för er 
som är kvar under traktorfärden. Tag med egen penna. Vi hoppas 
kunna ha chokladhjul i år igen.

Kontaktperson: Josephine Baltazar tel: 073-3699666

Starta ledigheten och firandet redan kvällen innan tillsammans 
med bybor! Stången lövas kvällen innan vid 18.00 ti den både 
på södra och norra. Plocka blommor och björkris och kom 
gärna. Ju fler desto roligare, det är både kul och trevligt. 

VÄLKOMNA!

GRILLFEST LÖRDAG DEN 14 JULI

Varmt välkommen till sommarens härliga, enkla och roliga
grillfest på Tolvforsgården. Ta med det du själv önskar äta 
och dricka. Grillar finns igång från kl.16.30. Kom när du vill 
– gå när du vill. Kom själv, med familjen eller med vänner! 

Ingen anmälan behövs. Ta gärna med ditt gladaste 
sommarhumör och ha en kul kväll på bya!
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SENIORTRÄFF 

LÖRDAG 2 JUNI KL. 11.00

Varmt välkommen till årets seniorträff på Tolvforsgården. 
Kom och träffa gamla och nya vänner i byn. Vi uppskattar 
den hjälp vi kan få med att kontakta utflyttade bybor. Vi 
ser gärna att just du kommer för att umgås tillsammans.

Vi bjuder på kaffe med dopp.

Kontaktperson: Irene Hellberg tel: 168260

Välkomna!

Tillsammans med Polisen , Brottsförebyggande Rådet , 
Räddningstjänst, Försäkringsbolag och Låsoperatörer
bjuder vi in till en upptaktsträff om GRANNSAMVERKAN. 
Detta är ett önskemål framfört av bybor, så vi hoppas att 
även du vill medverka till en fortsatt säker by i framtiden.

TOLVFORSGÅRDEN DEN  23 MAJ KL. 19.00 
Kvällens program innehåller bland annat:

•Översyn av den allmänna säkerheten i Åbyggeby
•Vilka brottsförebyggande åtgärder kan och bör genomföras
•Hur organiseras verksamheten – kontaktpersoner

Detta är ett krav för att få skyltar.

GRANNSAMVERKAN är:
Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de 
boendes engagemang för trivsel och trygghet.
Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning för 
brottsoffer och bry sig om varandra.
Ett sätt att få mer kunskap, minska risken för inbrotts-, vatten 
och brandskador.

Grannsamverkan minskar bostadsinbrotten med 26 %     
(BRÅ 2008). Något att tänka på inför semestertider!

Städdag Lördag den 14 april 

Vi satsar på att våren är här för att stanna och bjuder därför in till en 
tidig städdag i vår by. Plocka skräp från din dörr till Tolvforsgården. 
Släng det som går på återvinningsstationen och lägg resten på
anvisad plats. Vi bjuder på korv som tack för hjälpen. Detta händer:
• Vi uppmärksammar framtidsveckan genom städningen.
• Presenterar den lokala utvecklingsplanen för Åbyggeby – vår framtid.

•Fikaförsäljning 
•Vi önskar gärna lyfta fram de lokala entreprenörer som verkar i vår by. 
Är du en av dessa och kan tänka dig att på valfritt sätt presentera vad 
du kan erbjuda, hör av dig snarast till byföreningen.

Tolvforsgården är öppen mellan kl.11.00 till 15.00.
Varmt välkomna.

Åbyggeby och framtiden

Under tre inspirationsrika och trevliga kvällar lyfte bybor fram det 
som idag uppskattas i Åbyggeby, exempelvis naturen, hjälpsamhet 
och vänlighet, skolan, rinken, badplatser m.m. Därefter fick de fritt 
framföra önskemål om vad som kunde utvecklas. Många kreativa 
förslag och önskningar kom fram. Resultatet av denna lokala 
utvecklingsplan, som idag ses som en startpunkt för vår framtid i 
byn, blev ett fortsatt intresse för att utveckla tre områden. Dessa tre 
områden är 1. Förbättrad trafikmiljö 2. Grannsamverkan 3. 
Nyttjande av Tolvforsgården. Känns något av det här viktigt för dig 
eller har du synpunkter? Grupper med intresserade har bildats för 
att konkretisera de tre områdena. Det finns plats för fler, så hör 
gärna av dig om du vill vara med och påverka. Under städdagen 
den 14 april kommer byföreningen att presentera resultatet av 
utvecklingsplanen för alla bybor. Kom gärna och titta, med 
möjligheten att framföra vad just du tycker är viktigt. Allt material 
finns även på hemsidan.
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Äntligen! Bakluckeloppis

Välkomna att fynda eller sälja på bakluckeloppis den 5 
maj på hockeyrinken vid Åbyggeby skola . Vill du/ni boka 
plats ring Sofie på tel: 0739 761141. Anmäl dig gärna i 

tid! Ju fler vi blir desto roligare. Om du/ni har någon 
bekant som vill boka plats går det också bra.

Pris medlem: 50:- platsen, avser egen bil och eventuellt 
eget bord. Icke medlem 100 :-. 

KL. 10.00 – 15.00

Gott fika med kaffe, korv finns till försäljning.

Loppisen kommer att annonseras i dagtidningen.

Hoppas vi ses / mvh Sofie Söderborg

Sista April

Vi önskar i år återuppta ett sista april firande. Vi har tänkt 
oss en enklare tillställning med en mindre kase. Då
platsen för kasen inte är beslutad om ännu, ser vi gärna 
att den som önskar lämna trädgårdsavfall kontaktar Kalle 
Bryngelsson tel: 070-6658785 innan man lämnar sitt 
brännbara skräp. Detta även för att kunna begränsa 
storleken på kasen. Vi hoppas kunna ha kasen som 
vanligt någonstans i närheten av Tolvforsgården. 
Kvällens program:

Kl.17.30  – 19.00 Barndisco på Tolvforsgården.
Vi bjuder barnen på popcorn och saft. Vi ser gärna att yngre 
barn har vuxet sällskap med sig. Discot är från kl. 17.30 men 
kom när du vill!
kl. 19.00 Kasen tänds
kl. 22.00 Efter detta klockslag garanterar vi ej att kasen 
är tänd, då vi har begränsad eldvaktning.
Vid frågor kontakta byföreningen.

Välkommen

CYKELFEST 2 JUNI
=

1.CYKEL
2.MAT
3.BYBOR

Åter igen bjuder vi in till en härlig cykelfest för dig som bor 
i byn. Festen innebär att du/ni får cykla hem till andra 
bybor och äta, bjuda på en middagsrätt själv och avsluta 
kvällen på Tolvforsgården med alla som varit med.
Hjälp! Vad ska jag bjuda på? Du kan vara lugn☺ Menyn 
består av en förrätt, en varmrätt och en dessert som är lika 
för alla och vad får du recept på från oss. Det är enkelt 
och gott!

Du kommer själv bara att servera en rätt hemma hos 
dig.Övriga två rätter äter du/ni hos någon annan bybo. 
Receptet ,med tydliga instruktioner, får du av oss någon 
vecka innan. Vilken rätt du kommer att servera och till vilka 
andra två adresser du ska cykla, får du veta när du anmält 
dig. Kostnaden blir den maträtt du ska servera, samt 20 kr 
p/p för ”inträde” till Tolvforsgården. Kvällen börjar vid 16.30 
tiden. Helt enkelt en annorlunda men kul byafest!
Sista anmälningsdag är måndag 7 maj.
Maila till: m.bryngelsson@hotmail.com eller ring 070-
2249372. Hör gärna av dig om du vill veta mer.
Häng med i år du också! Vi ser fram emot att få träffa dig!

Mari och Sofie

Bybastun hälsar alla bybor välkomna till att basta , 
relaxa och bara njuta av tillvaron på ditt sätt. Dörren står 
öppen för herrar varje lördag mellan kl.15.00 – 20.00. 
Alla damer är välkommen andra fredagen i månaden 
mellan kl. 17.00 – 20.00. Pris: 30 kr/ tillfälle.
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