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  Så har vintern tagit slut får vi hoppas och nu ska det blir vår! Vårdagjämningen har 

passerat. Tussilago och blåsippor har kommit i dikena, tranor och andra vårfåglar har 

anlänt till Limsjön. När det väl börjar så går det fort, grönskan kommer snabbt. Att 

det kan bli något bakslag med mer snö får vi väl kanske ha i tankarna, det har ju 

kommit långt in i maj och även i juni något år men det hoppas vi att vi slipper i år. 

 

#Även ett nytt år är det för Tibble-Lycka byförening som haft årsmöte med ett tjugotal 

bybor närvarande. 

Styrelsen består av ordf. Ylva Liss, sekret. Inga-Lill Smedh Liss, ledamöter Jörgen 

Britts, Björn Rehnström, Ingrid Limström. Ersättare är Olle Markus, Totte Modigs 

och Emma Grubbström. 

Övriga valda i kommittéer kan ni läsa på vår hemsida, www.tibble-lycka.se 

 

                                              
# Bystugan fyllde 25 år i februari så lördagen 15 mars hade vi ett litet jubileum för alla 

bybor, ca 60-70 personer var närvarande. Det bjöds på kaffe och tårta samt 

underhållning. Erik Darke och Alfons Liss spelade några låter. Caféorkestern 

underhöll med olika musik alternativ. Lasse Nygårds berättade för oss om hur det hela 

började med idén om att bygga en ny bystuga, olika insamlingar via lotterier, bakning 

försäljning vid jul etc. Dessutom hade vi lotterier. Det fanns också några som hade 

gamla foton från byggnationen som rönte många skratt. 

 

 

 

# Under några veckor i februari fick Tibble bystuga agera som tillfällig skola då Ullvi 

skola blev delvis förstörd när det uppstod en brand. Tur att det gick så bra som det 

gjorde. Alla har nog varit nöjda med att gick att anordna det smidigt med bystugan. 

Barnen verkar ha trivts bra i denna provisoriska  ”skolbyggnad” Rasterna 

tillbringades utomhus och det var fantastiskt vilka snör figurer som de gjorde, iglos, 

traktorer m.m. 

                                                                                                                                                     

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


                                            
#Nu har vävstolar kommit på plats i källaren och på en är varpen pådragen så nu är 

det fritt fram för den som vill att väva mattor. Ytterligare en vävstol ska göras i 

ordning. Om du är intresserad av att väva så ta kontakt med Ingrid Limström tfn 

13041 eller Ann-Marie Andersson tfn 12595 

 

Tack till Sonja Käll som skänkt en av vävstolarna. 

 

 

# En påminnelse till alla att rensa bort gamla lappar på anslagstavlorna som sitter i 

våra byar. Det är många som vill affischera men det är svårt att se aktuell information 

ibland. 
 

 

# Bryggavgift, styrelsen har beslutat om en höjning av bryggavgift till 400kr/år och 

båtplats, nuvarande bryggor behöver ses över och förbättras. Dessutom togs beslut om 

att ALLA som har båtplats ska betala oavsett tidigare muntliga överenskommelser. 

Den som inte betalar avgiften blir av med sin plats 

 

# Kommande arrangemang: 

Valborgsfirande 30 april kl 20,30 vid bystugan 

Fackeltåg från gamla ”boa” till brasan med gemensam tändning. Lotterier, 

korvförsäljning, vi sjunger in våren tillsammans, fyrverkeri. 

 

# Frivillig by avgift. 

Ett inbetalningskort medföljer detta blad då det vid Bystuguföreningens årsmötet togs 

beslut om en fortsatt frivillig avgift på 100kr/person/vuxen, eller frivilligt belopp. 

Denna avgift har mycket stor betydelse för ekonomin då driftskostnaderna ökar.  

Dessutom börjar bystugan få några år på nacken så det behövs fortlöpande underhåll 

 Närvarande på årsmötet uttryckte att det är viktigt att så många som möjligt betalar 

denna avgift. 

                                               Tack för ditt stöd. 

# STÄDDAG, vi är tacksamma om du/ni kan hjälpa till att städa vid bystugan.                    

Utomhus och även en del av insidan, se affischering på anslagstavlorna. 

 

  Mer information finns på vår hemsida som har fått en ”ansiktslyftning”, besök 

den gärna. 


