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                                     Våren-sommaren 

Då har ännu en städdag vid Bystugan klarats av. Några frivilliga händer hjälpte till. Utanför 

rensades rabatter och grus togs bort från gräsmattan. En rabatt på baksidan bestående mest 

av buskar har nu tagits bort och i stället finns grus nu dit lagt och bord skall placeras där. Vi 

beslöt att göra så då det numera inte finns så många frivilliga händer som tar sig tid att hålla 

ordning på våra rabatter. Inomhus gjordes en del städning samt inventering av porslin mm 

Ångbåtsbryggan har reparerats då en av reglarna var genomrutten så att plankor sviktade. 

Det behövs inom något år bytas ut flera reglar/stockar så att det är säkert att vistas på 

bryggan .Även den lilla bryggan bredvid båthuset har fått nya plankor och staket. 

Vill tacka alla ER som hjälpt till med detta, ni som hade med er trädgårds redskap, 

maskiner/släpkärror, traktor mm Vill inte nämna någon då det är lätt att någon blir 

bortglömd men ni är guld värda som ställer upp. 

Inomhus har väggarna i stora salen, matrummet, hallen samt  öppna spisen och muren fått 

ny färg 

 

Trots ett ihärdig regnande och blåsande kom en hel del folk till Valborgsmässoelden som det 

gick fint att få eld på, nu har vi haft dåligt väder två år i rad så nästa år kan det bara bli 

bättre. Tack till alla er barn som går i Ullviskola som skrev så fina vårdikter som vi läste i 

stället för ett vårtal. 

 

Soptunnor 
De soptunnor som står utanför Bystugan är avsedda för att slänga brännbart skräp samt 

kompost sopor för våra hyresgäster. Alltså inte för allmänheten. De är heller inte avsedda 

för påsar med hundavföring. Ta med dem hem i stället. 

 

Kökspersonal 
Finns det några som kan v.b. hjälpa till vid bröllop/fester etc med servering, disk eller andra 

enklare sysslor? Uthyrningsvärd får frågan ibland om det finns några som kan ställa upp 

mot ersättning. Om DU är intresserad, ung som äldre så hör av dig till Ingrid Limström som 

är vår uthyrningsvärd. 

Styrelsen vill påminna om att det är viktigt för bystugans ekonomi om DU betalar in den 

frivilliga årsavgiften som är på 100kr/person eller frivilligt belopp med det 

inbetalningskort som följde med förra bladet, bankgiro nr 5681-3603 

 

Påminnelse till dig som har en båtplats vid bystugan att betala bryggavgiften som 

är på 400kr, detta gäller ALLA som har en båtplats.  Du som inte betalar avgiften 

kommer att bli av med båtplatsen 
 



Traditioner inför midsommaren innebär Kransbindning på Tibbleberget, tisdag 16/6 kl 18,00. 

 
  Om du inte har möjlighet att delta på kvällen så ta en kasse och plocka ris och lämna uppe på 

dansbanan kvällen innan. Det går åt mycket blåbärsris för att klä våra kransar. Förutom ris så 

behövs det björkris att klä triangeln som sitter på stången samt till barnens egna majstång. 

Alla krafter behövs inför förberedelsen av vår egen midsommar kväll. 

Välkomna även alla ni som är nyinflyttade till våra byar, ett bra sätt att lära känna bybor och några 

av våra traditioner som finns här i byarna. Efter avslutat arbete bjuds DU på kaffe/saft och bröd. 
  

Tibbletorsda´n 18/6 2015      

  KL 20,00 Samling vid Tibble Bystuga för gemensam            
        marsch, traktorsläp och spelmän till Majstången 

      20,30 Majstångsresning, kort tal 

    ca 21-21,15 Gemensam marsch till Bystugan där en liten majstångsresning 

      görs av barnen, därefter dans runt stången 

                   Kaffeservering i Bystugan efteråt 

 

            Kransbindning i Lycka, torsdag 25/6 kl 18,00. 
Samling vid majstången. Ta gärna med en eller flera påsar blåbärsris, så går det fortare med 

kransbindningen. 

                         Alla hälsas varmt Välkomna 

                        Lyckas majstångsresning, söndag 28/6 

 

Kl 17,00 startar firandet i byn Lycka med majstångsresning, spelmän, dans runt stången, 

lotteri och tipspromenad. Ta med egen kaffekorg så avslutar vi med gemensam fika. 

                                                      Välkomna 

 

Du/ni får gärna skänka kaffebröd till serveringen i Bystugan 18/6, meddela någon 

av oss i styrelsen 

                                    

Vävstolar finns färdiga att använda i källaren, hör av dig om du är intresserad av 

att väva mattor.     
 

Om Sommaren blir varm och solig så glöm INTE att smörja in dig ordentligt med 

solkräm eller skydda dig med svala kläder å en hatt eller keps 

 

Just ja, vill du vara med och ro kyrkbåt/ motionstävling? Eller kanske styra den, 

hör med Tomas Bergsten i ”gamla boa” tfn 070-636 76 83 
      

 

 

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI I STYRELSEN FÖR  TIBBLE-LYCKA BYFÖRENING 

 

           


