
 

 

 

TIBBLE – LYCKA BLADET 
                  HÖSTEN 2018 

 
 Efter en helt fantastisk sommar med mycket sol och bad så har vi kommit in i en ny 

årstid. September månad då vi börjar städa och förbereda våra trädgårdar för några 

månaders vila från gräsklippning och vattning av trädgårdsland och växthus. Hoppas 

ni fått en god skörd. Otroligt mycket frukt har det blivit på våra olika träd i år. Gott 

om äpplen, plommon, körsbär mm som också ska tas hand om. 

I skogen har det på sina ställen funnits bra med lingon- och blåbär. Svampen har väl 

inte riktigt kommit igång ännu men lite mer regn så kan vi även plocka dessa 

godingar. 

 

 

Rekommenderar er alla att gå in på vår hemsida och titta på nya layouten. Där finns 

en film om renoveringen av kyrkbåten Beckoxen där några personer i byn har lagt 

ner många arbetstimmar på ett helt fantastiskt sätt för att göra i ordningen denna. 

Fantastiskt bra arbete av er alla som varit delaktiga. 

 

 

Både utsidan och insidan av Bystugan behöver gås igenom efter sommaren. Därför 

kallas ni bybor till en städdag Söndag 14 oktober kl 09.  Ta med spade eller kratta 

om ni vill göra något utomhus. Du avgör själv hur länge du har tid att avvara för detta 

projekt denna dag. Så gör vi paus för fm fika förstås. 

 

 

Många av er bybor har båtplats vid bystugan och vi hoppas ni haft många sköna 

turer på älven och Siljan under sommaren. 

Glöm dock inte att du måste betala för båtplatsen oavsett om du nyttjat den eller 

inte. 

Om du önskar säga upp denna så hör av dig till Totte Modigs i Lycka eller till någon i 

styrelsen 

 

            Forts. 

 



 

 Leksand firar som bekant 700 år som kommun i år. En del av detta firande sker i 

Bystugan söndag 30 september kl 15. Då kommer Jan-Olof Liss att berätta om de 

olika fartygens historia som funnits som arbetsplats för många män och kvinnor 

under många år på Siljan. Det kommer att bjudas på fika under em. 

Vill du baka bröd och skänka till denna dag så hör av dig till Ylva Liss eller 

Ingrid ”Pinne” Limström. 

   

 

 Byloppet hölls vi bystugan 26 september, tyvärr inte de bästa förutsättningar när det 

gäller vädret men en hel del bybor i varierande åldrar ställde upp och bjöds på fika 

efteråt. Bra Jobbat! 

 

 

 Nyårsfirandet kommer om några månader och vi behöver någon som kan ta 

ansvar för detta. Mycket enkla uppgifter, sälja facklor och affischera. Alltså ingen 

betungande arbetsuppgift som tar max nån timme av din tid. 

 

 

Isrinken på Sturlinda var förra vintern välbesökt. Tack vare den fina vita vintern 

kunde vi stoltsera med fin is från december ända till mars. Vi hoppas såklart på en 

lika fin vinter igen. Det är dock lite jobb för att få isrinken i bra skick. Under hösten 

samlas de som vill och kan för lite röjnings- och annat arbete. 

Datum presenteras på Tibble-Lycka Facebooksida, längre fram. 

Är det någon som vill veta mer om skötseln av isrinken eller har synpunkter/idéer på 

förbättringar kan ni höra av er till rinkansvarig, Björn Rehnström tfn 0733 604924 

 

 

Tjockbullans dag i Tibble går av stapeln 10 november i Bystugan. För dig som vill 

vara med och lära dig hur deg görs, bakningen går till samt gräddningen mm 

 

 

Är det någon som vill tjäna en extra slant? 

Det behövs någon som kan hjälpa till att städa bystugan efter uthyrningar, ta kontakt 

med Ylva Liss eller Ingrid Limström 
 

 

                       Hemsidans adress :   www.tibble-lycka.se 
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