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Nytt år och nya utmaningar som det brukar heta. Efter en ganska medioker vinter så ser vi 
fram emot en ny vår med förhoppningsvis mer värme och sol. Det är ju denna årstid som vi 
börjar bekanta oss igen med grannar och bybor efter att ha tillbringat en större del 
inomhus. Samtidigt är det lika fascinerande varje år hur  alla knoppar, grönskan och 
blommor återkommer och får nytt liv. Dagarna blir längre och det påverkar även oss 
människor som tycks bli gladare och mår bättre i själen. Mars betyder också att vi  övergår 
i sommartid och klockan vrids fram en timme. 

                                                       
 

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

som närvarade, nio st! bybor närvarande. 

Några nya personer är nu utsedda i föreningen,ersättare i styrelsen samt nyvalda i 

olika kommittéer som ni kan se och läsa om på vår hemsida, www.tibble-lycka.se 

 
Föreningen har fortfarande en god ekonomi men det är en hel del reparationer som 
ska utföras både inne och utomhus. Vår bystuga är 26 år och det blir en del 
skavanker för vart år som behöver förbättras och åtgärdas. 
Vi tar också tacksamt emot förslag på hur vi skall kunna använda bystugan mer , det 
är ju alla bybors gemensamma bystuga som bör kunna nyttjas till fler aktiviteter. 
 
 

Frivillig by avgift. 
Ett inbetalningskort medföljer detta blad då det vid Bystuguföreningens årsmötet togs 
beslut om fortsatt  frivillig avgift på 100kr/person/vuxen, eller frivilligt belopp. 
Denna avgift har mycket stor betydelse för ekonomin då driftskostnaderna ökar. 
Under året har  det bytts armaturer inne och ute, spisfläktar etc. Det blir en hel del slitage 
då den är uthyrd för fester, bröllop mm.. 
En städmaskin har inköps och vi  ser att det var en väl investerat inköp då golven inte blir 
ordentligt rengjorda efter uthyrningar så att stuguthyrare m.fl har fått gjort om städningen 
vid flera tillfällen vilket sliter på rygg och armar. Maskinen kan nu också användas till 
polering av golven. 
  
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/


 
Begravningsfonden 
Sen många år tillbaka finns det en begravningsfond som går till Bystugan.  Vill DU lämna 
ett bidrag  i samband med någons bortgång kan du kontakta Ann-Marie Andersson i Lycka 
som ansvarar för detta. 
 

Vävstolar 
Det finns nu två vävstolar i källaren som är klara att använda, varpen sitter i. Tag kontakt 
med Ingrid Limström så får du mer information om pris och när du kan få väva. 
 

Bastu 
I källaren finns en bastu som går att hyra för olika arrangemang. Vill du tillsammans med 
några vänner bada bastu så kontakta hyresvärd. 
 
Bryggavgit 
Du som har båtplats kommer att få ett inbetalningskort, viktigt att du betalar annars 
riskerar du bli utan båtplats. 
 
 
Våra närmaste arrangemang i byn är Valborg samt Vårstädning, viktig att du ser anslag på 
byns anslagstavlor. Vore trevligt om ni/du kan plocka bort gamla anslag som sitter uppe så 
att aktuell information syns bättre. 
 
 
Påskris eller Fastlags ris, björkkvistar som pyntas med fjädrar, ägg, kycklingar mm. 
Om Du är allergisk så kan du ta in ris men inte sätta det i vatten så att bladen slår ut eller 
sätt det på trappen utanför dörren. 
 

                                                              
 
Påsken är en vårens högtider som har olika traditioner och betydelser för oss 
Vem har inte varit påskkärring eller påskgubbe? Denna sed kommer från 1600-talets 
häxor. Det hela bygger på en folktro och troligtvis skiljer den sig mycket från de häxor som 
man trodde på under 1600-talet. Det vi ser idag är utklädda barn med kaffepanna, svart 
katt och en kvast. Det ska dock erinras om att kaffe inte dracks i vårt land på 1600 talet. 
 
 
Har DU/NI några idéer till något arrangemang som vi kan ha gemensamt i vår bystuga så 
hör av dig till någon av oss i styrelsen. 
 
Besök gärna hemsidan där du kan få diverse information samt se bilder från våra byar. Du 
kan också själv kontakta ansvarig för hemsidan om du har något som fler kan ta del av. 
 
Väl mött till att delta i våra arrangemang som finns i våra byar. Du vet väl att just DU är 
viktig för vår framtid i byn.  / STYRELSEN 


