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Även i år hälsar Byföreningen
alla bybor välkomna till sista
april firande kring Tolvforsgården. Barndiscot är tillbaka
där alla barn bjuds på popcorn
och saft.
Nytt för året är att det kommer
finnas kaffe och korv med bröd
till försäljning, samt chokladhjul. Endast kontant betalning.
Kasen kommer att vara vid
Tolvforsgården, men i begränsad
omfattning pga få eldvakter. Vi
vill gärna att den som önskar
lämna trädgårdsavfall kontaktar
Kalle Bryngelsson tel: 0706658785 innan man lämnar på

anvisad plats och respekterar när
det är stopp. Fyrverkeri undanbedes då vi ej har tillstånd för
detta och med hänsyn till djur.
Varmt välkomna!

Barndisco kl. 17.30-19.30
Vi bjuder barnen på popcorn
och saft. Vi ser gärna att
yngre barn har vuxet
sällskap med sig.
Kasen tänds kl. 19.30
Vid frågor kontakta
byföreningen.

Isen smälter...
Vintern har varit lång med mycket snö. Snö som inte alltid varit så
lätt att hålla borta från skridskorinken. Vi är glada över att så många nyttjar rinken och uppskattar den. Ett stort tack riktas till er som
på olika vis hjälper till med rinken och spolning av is. Inför nästa
vinter välkomnar vi gärna fler ideella händer, så är du intresserad
hör av dig till Kalle Bryngelsson på tel: 070-6658785.

Städdag söndag 5 maj
Delta gärna med att plocka skräp från din dörr till Tolvforsgården
söndag den 5 maj. Släng det som går på återvinningsstationen och
lägg resten på anvisad plats. Som tack för hjälpen bjuder vi på korv.
För de som vill uppskattar vi gärna en mindre vårstädning kring
Tolvforsgården också. Tolvforsgården mellan kl. 11.00 – 13.00.

30:-/gång
Säsongskort
200:-

Varje vecka i
Tolvforsgården!
gympa

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.
Träningen pågår tillsvidare, men
eventuell ändring på torsdagar
till ett löppass när vädret tillåter.
varmt välkomna !
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Tack Annika för en bra och rolig
träning.

j

Nu är det dags igen för den årliga bakluckeloppisen. Passa på att
vårstäda och rensa hemma! Alla är välkomna att fynda eller sälja
den 16/6 på hockey-rinken 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. Pris: Medlem: 50 kr / Icke medlem 100 kr per
plats, avser egen bil och eventuellt eget bord. Kl. 10.00 – 14.00.
Gott fika med kaffe, korv finns till försäljning. Loppisen kommer
att annonseras i dagstidningen vid två tillfällen. Inställt vid regn.

TJEJ
BASTU

MAQ-träningen tackar för sig
och gör sommaruppehåll från
och med maj månad. Tack alla ni
som tränat i vinter. Vi hoppas på
ett återseende till hösten.

Vi ses på byn!
Mari Bryngelsson
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Bakluckeloppis, 16 juni på Rinken

Med glädje tackar styrelsen
för ert fortsatta förtroende
i byföreningen. Och som
ordförande är det extra
kul att få möjlighet till att
fortsätta utveckla vår unika
förening ytterligare två år.
Vi står inför den tid på året
då föreningen erbjuder flest
aktiviteter. Aktiviteter som
arrangeras för att skapa
gemenskap och en aktiv
fritid i din närmiljö. Dessa
aktiviteter försöker vi bygga
upp kring bybors intressen,
så det är viktigt för oss att få
veta vad just du uppskattar.
Det bästa sättet på feedback
till det vi gör idag är att du
kommer på de aktiviteter
som erbjuds. För det finns
ingen mening i att arrangera
aktiviteter som ingen kommer på. Så har du intresse
av något som vi erbjuder
hoppas vi på att du kommer i år:). Och du, om du
brinner för något lite extra
som andra bybor kan tänkas
ha glädje av också, kan du
räkna med stöd för ditt engagemang av byföreningen.
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med barndisco vid Tolvforsgården

Fru ordförande
har ordet!
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Sista april firande
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ÅBYGGEBY
BYFÖRENING

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

medlemskap ! årsavgiften 2013: 100 kr per person eller

150 kr per familj . plusgiro : 849438-7

Midsommarfirande
Starta firandet redan kvällen innan
tillsammans med bybor!
Välkommen till det traditionella
midsommarfirande i Åbyggeby
Fredag den 21 juni. Ta med egen
fikakorg. Byföreningen bjuder
alla barn på glass.
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
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.
Chokladhjul! Kontaktperson:
Josephine Baltazar tel: 0733699666.
Kan du spela ett instrument
eller vet du någon som kan?
Vi önskar gärna levande musik
till ringdansen, så hör av dig!
Stången lövas kvällen innan
vid 18.00 tiden både på södra
och norra. Plocka blommor och
björkris och kom gärna. Ju fler
desto roligare, det är både kul
och trevligt.
Vi reserverar oss för ändringar
eftersom firandet är beroende
av ideellt engagemang.

Ridning på Åbyggebyrinken
För dig som önskar finns även
i sommar möjlighet att rida på
rinken. För att bekosta det underhåll som krävs för att hålla
rinken i skick året om tar vi ut
en liten summa.
Säsongsavgift: 400 kr per/
person el. 500 kr/per familj.
200 kr rabatt om du är medlem
i Åbyggeby Byförening. Betalas
in på PG 849438-7. Märk
inbetalningen ”Ridning 2012,
namn och telefonnummer”.

För allas trevnad ser vi gärna
att var och en städar upp efter
sig. Hästspillningen läggs i
tunnan utanför rinken. Om
spillningen får ligga kvar börjar
det växa i den och underlaget
blir svårt att lägga is över i
vinter. Datum för ridstopp
inför vintern meddelas via lapp
på rinken och ska respekteras!
Kontaktperson för ridningen
är Brita Rydbäck, Lingvallsvägen 10, 026-168727,
070-6776789.

Cykelfest 24/8
Det är enkelt och gott!

För femte året i rad bjuder byföreningen in till cykelfest för
alla som bor i byn. Varje år har
vi varit cirka 30 personer, med
både trogna cykelfestdeltagare
och nya ansikten. I år hoppas vi
på att få återse många av er och
Åbyggeby Byförening vill tacka Jonnie Hedqvist för sin tid som ledavi önskar att ni som funderat,
mot i styrelsen för det år som varit och alla bybor utanför styrelsen
men aldrig kommit till skott,
som hjälper till. Vald styrelse vid årsmötet 2013 är:
hänger på. Festen innebär att
du/ni får cykla hem till andra
Lina Blackmon
Suppleant
Mari Bryngelsson Ordförande
Ewa Karlsson
Suppleant
Josephine Baltazar Ledamot
bybor och äta, bjuda på en
Anette Edsvik
Valberedare
Linda Svärd
Ledamot
middagsrätt själv och avsluta
Maj Nilsson
Valberedare
Magnus Löfvendal Ledamot (ny)
kvällen på Tolvforsgården med
Carin Gustafsson Revisor
Jeanne d´Arc
alla som varit med.

Byförenings-nytt!

Mukazana
Helené Hansson
Lennart Berg

Ledamot
Kassör
Suppleant

Kjell Andersson
Tommy Jansson
Ulf Sundin

Revisor
Revisor suppl.
Revisor suppl.

Seniorträff, 1 juni
Lördag 1 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. Vinster
till lotteriförsäljning mottages tacksamt. Vi bjuder på kaffe med
dopp. Kontaktperson: Irene Hellberg tel: 168260

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 du/ni ska
servera kommer i din brevlåda.

Du kommer själv bara att tillaga
och servera en rätt hemma
hos dig. Övriga två rätter äter
du/ni hos någon annan bybo.

Det enkla 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 rolig byafest!
Vi ser fram emot att få träffas
innan höstmörkret lägger sig!
Sista anmälningsdag är
söndag den 4 augusti, men
gärna så snart som möjligt.
Anmälan är bindande.
Maila till: m.bryngelsson@
hotmail.com eller ring 0702249372. / Mari, Sofie & Anna.

