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Skridskosäsongen har
äntligen börjat
Åbyggebyrinken ger oss fantastiska möjligheter både sommar och vintertid. Tack alla ni
som använder rinken för ridning under sommaren. Nu blickar vi framåt mot en härlig
vinter och hoppas på väder för is.
Vill du vara med i gemenskapen kring att sköta rinken t ex spolning, plogning, att söka
bidrag m.m? Desto roligare om fler hjälper till. Kontakta Kalle på telefon 070-6658785
för att bli med i gänget och tillhörande sms grupp. All skötsel av rinken sker idag ideellt
av bybor och utan bidrag, vilket betyder att all hjälp är välkommen.

Åbyggeby
Byförening på
Facebook
Syftet med att ha skapat
en grupp på Facebook för
byföreningen var att vi
skulle kunna nå ut med
information om aktiviteter
och händelser i byn. Både
för medlemmar och icke
medlemmar. Detta är ett
komplement till både hemsidan och bybladet. Vi kan
påminna varandra om aktiviteter och även informera
om ev. förändringar.
Då många kanske inte väljer
att vara med i gruppen men
ändå vill ha denna information har vi i styrelsen
beslutat att gruppen ska
vara en öppen grupp. För
att föregå med gott exempel
till våra nästa generationer
är det också viktigt att vi
alla håller en god ton. Om
en diskussion eskalerar ser vi

att man flyttar denna till ett
eget forum, t ex via meddelande funktionen. Men i
övrigt ser vi gärna att man
hjälper varandra, uppmanar
varandra och tipsar varandra
i olika ärenden. Hoppas på
ett gott samarbete och att
detta forum är ett bra och
nyttigt forum som alla kan få
användning av.
Mvh Styrelsen

Sökes!
Äkta bybo med vilja att
skapa gemenskap i byn och
bevara byföreningen. Byföreningen behöver ny styrelsemedlem och valberedning inför årsmötet 2014. Bli
delaktig och påverka din
närmiljö utifrån dina egna
förutsättningar tillsammans
med ett härligt gäng.
Om du vill vara med kontakta
avgående valberedning,
Anette tel. 070-3418724.

Tänk på att utan fullständig
styrelse ingen byförening!

Gympa/
MAQ- träning
Härligt att se så många
aktiva i byn! Det finns platser kvar så häng på du också
efter juluppehållet. Start
igen Gympan: söndag den
12 januari kl. 18.00 HåIK
lokalen, MAQ- träningen
tisdag den 14 januari
kl. 18.30 Tolvforsgården
Obs, ny dag!

God Jul &
Gott Nytt År

Fru ordförande
har ordet!
God Jul och Gott Nytt år på
er alla. Min och byföreningens julklapp till alla bybor
blir att åter igen erbjuda
många roliga och varierande
aktiviteter 2014. Tack vare
ett fantastiskt engagemang
från Annika finns det många
roliga aktiviteter både på
dagtid och kvällstid. Kom
gärna och var med. För det
är för dig vi ordnar allt detta.
Och du, för det återkommande nyårslöftet om träning, finns det inga ursäkter
längre:-) Gympa i byn du
med! Eller varför inte åka lite
skridskor. Tack för i år!
/ Mari Bryngelsson

Kommande
aktiviteter
Stavgång kl. 10.00,
tisdag den 14 januari
Skridskodag kl. 14.0016.00, lördag den 8 februari
Sopplunch kl. 12.00,
onsdag den 12 februari
Årsmöte kl. 16.00
söndag den 23 mars
Herrbastu: varje lördag
september-maj kl. 15-20.
Tjejbastu: 2:a fredagen
i månaden kl. 17-20
Kostnad: 30:-/gång. Säsongskort; tjej 200:-, herr 700:-.

