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 Vi har passerat vårdag jämningen och påsk, sommartiden har kommit och nu är klockan 
framvriden en timme. Vi har haft en lång och delvis kall vinter men nu kan det väl bara bli 
bättre. Nu när våren är på ingång finns det många olika saker att ta itu med bl.a. i 
trädgården, förutom att börja sätta olika frön som så småningom kommer ut i trädgården 
så är det också skönt att plocka fram trädgårds möbler och njuta av solen, dofterna, 
fågelkvitter m.m.  Kanske även din cykel behöver ses över efter vintern så att du kan ta en 
tur med familjen och upptäcka små vårtecken i naturen, glöm inte cykel hjälmen,.

Även Tibble -Lycka by förening står inför ett nytt år med en hel del förslag till aktiviteter 
men vi behöver få fler att hjälpa till med olika saker. Nedan kan du se vilka som sitter med 
i styrelsen så det är bara att höra av dig till någon av oss. Tibble-Lycka Byförening hade sitt 
årsmöte 28 februari och ett tjugotal bybor var närvarande. Roligt att se nya ansikten i 
bystugan och att det finns några yngre som ändå vill försöka hjälpa till. 
Någon som är intresserad av kultur frågor? Hör gärna av dig då det behövs finnas en 
kontaktperson som kan hjälpa till med detta.
Protokollet samt övriga ansvariga för olika kommittér finns att läsa på hemsidan dessutom 
bilder från olika arrangemang m.m.  www.tibble-lycka.se
 
  Den nya styrelsen för 2013 består av följande personer:
   Ylva Liss Tibble, ordförande 
   Olle Marcus Tibble, ledamot
   Jörgen Britts Tibble, ledamot
   Inga-Lill Smedh Liss Lycka, ledamot/sekreterare
   Ingrid Johansson-Limström ledamot

    Björn Rehnström Tibble, ersättare
    Kersti Liss Tibble ersättare 
    Totte Modigs Lycka ersättare
Ekonomisk redovisning sköts av Daniels revisionsbyrå  

Peter Bergsten Tibble tog på sig att ansvara för skötsel av kyrkbåtar

Martin Solén åtog sig till valberedningen men behöver någon som kan hjälpa till förutom styrelsen, kontakta 
honom om du är intresserad.

 Frivillig by avgift.
Ett inbetalningskort medföljer detta blad då det vid Bystuguföreningens årsmötet togs 
beslut om en frivillig avgift på 100kr/person/vuxen, eller frivilligt belopp. 
Denna avgift har mycket stor betydelse för ekonomin då driftskostnaderna ökar. Det 
finns fortfarande en hel del reparationer som behöv göras av Bystugan.
 
Närvarande på årsmötet uttryckte att det är viktigt att så många som möjligt betalar 
denna avgift.
Tack för ditt stöd.

http://www.tibble-lycka.se/


Bastu
I källaren finns en bastu som går att hyra för olika arrangemang.

Julgransplundringen hölls i bystugan första lördagen i januari och en hel del barn med föräldrar 
var med liksom Tomten. Tack till Lena Matses för att du ordnade detta.

Sturlinda cupen 2013
Solen sken från en klarblå himmel denna februaridag, +2 grader och en hänförande utsikt från Sturlinda-
rinken i Tibble. Ett 40-tal hade tagit sig dit för att titta på, spela ishockey eller bara grilla korv. Ett 10-tal barn 
delade upp sig i två lag, Tibble Heroes och Tibble Vikings och spelade en spännande match som slutade 
oavgjord. Isen höll för en match i 2 x 10 minuter. Alla deltagarna fick små guldbjörnar  i choklad. Som 
avslutning dracks det  varm saft och grillades medhavd korv

Slarvkalas= klippning av olika tyg till mattrasor har hållits i bystugan allt för att en mattväv ska 
kunna sättas upp i källaren framöver, hör av dig till Ingrid Limström om du har frågor.

Kommande arrangemang  :  
Valborgsfirande 30 april kl 20,30
Fackeltåg från gamla ”boa” till brasan med gemensam tändning. Lotterier, korvförsäljning, 
vi sjunger in våren tillsammans, fyrverkeri.

Vårstädning
Söndag 21 april kl 9, främst dusch/omklädningsrummet, arkivet samt diverse åtgärder 
utomhus. Som vanligt avslutas med fika i någon form.

Investeringar och reparationer
Om ni går in på hemsidan och läser vårt årsmötes protokoll kommer ni att se att under det 
kommande året/åren behövs en hel del göras, Ta kontakt med Jörgen Britts tfn 070-
5860355 el 60355 om DU är bra på något och som du kan göra vid något tillfälle.

Begravningsfonden
Sen många år tillbaka finns det en begravningsfond som går till Bystugan. Om du vill lämna pengar 
så går det bra att sätta in pengar på bankgiro 5681-3603 och skriv att det avser begravningsfonden 
Tibble-Lycka Bystuga eller kontakta begravningsbyrån.

TIPS!
Har du något du vill tipsa om till Tibble-Lycka Bladet, kontakta Inga-Lill Smedh  
Liss tfn: 10716 eller vill du ha något till vår hemsida maila till lars. liljegren@  
lexand.se    


