Nr 1 2019
Hej alla Tibble och Lyckabor!
Välkomna in i april och för många en efterlängtad ny årstid som knackar på. Nu kanske du
ser dina grannar lite mer efter en mörkare tid då många oss varit mer inomhus. Dagarna
blir ljusare och längre och sommartiden har kommit.
Varje år fascineras man av olika vårtecken, fåglar, knoppar på träd, längre dagar att kunna
vistas mer utomhus mm, alltid lika roligt när vi upptäcker något som gömts och nu
kommer fram.
Årsmötet för Tibble- Lycka Byförening har avlöpt och nu kommer här lite påminnelser som
berör oss bybor
Med detta blad finns ett inbetalningskort gällande den Frivilliga årsavgiften som är 100
kr/ bybo eller frivilligt belopp, glöm inte att skriva ditt namn på, det går ju även att skicka
direkt via girot om du så vill. Bg: 5681-3603
Du som har en båtplats nere vid älven ska också betala in 400 kr, Bg: Bg: 5681-3603
nummer, glöm inte heller här att ange ditt namn så det går att se vilka som betalt eller ej,
om du ej betalar trots påminnelse kommer din båtplats att upphöra

Kommande arrangemang:
Städdag vid Bystugan blir söndag 14 april kl 9, det finns att göra både inom – och
utomhus, så ta med spade/kratta om du vill vara utomhus och göra något.
En paus med fika och samvaro skall också hinnas med
Valborgsfirande 30 april kl 20:30 vid bystugan
Fackeltåg från gamla ”boa” (majstången) kl 20:15 till brasan med gemensam tändning
Lotterier, korvförsäljning, vårdikter och att vi sjunger in våren tillsammans

OBS!! Enbart brännbart trädgårdsavfall får läggas på brasan

Bystugan fyller 30 år i år så någon form av jubileum kommer att ske närmare sommaren,
affischering sker på byns anslagstavlor

Tunnbrödets dag lördag 11 maj firar vi mellan kl. 11 och 15
med bakning, servering och aktiviteter i och vid bystugans bagarstuga
Försäljning av mjukt och hårt tunnbröd som bakats i bagarstugan.
Välkomna önskar Anne-Marie, Pinnen och Anders m fl

Eventuellt kommer en loppis att hållas i Bystugan och det kommer också att ske
affischering och närmare information om detta. Du som i så fall vill hyra bord kan göra det
till en kostnad av runt 100 kr

En uppmaning till alla som rastar sina hundar utefter våra vägar och
gångstigar;
Plocka upp hundbajset efter hunden!
Stor, som liten kringla kan sprida smittor och är inte trevliga att trampa i, varken för barn
eller vuxna.
Även på skogspromenaden är det uppskattat av efterföljande om det inte ligger högar kvar
på eller i kanten av stigen.

Det finns mer information om vad som är på gång, filmer, bilder mm på byns hemsida:
www.tibble-lycka.se
Byn har även en Facebook sida

- Har du funderingar eller någon idé om något arrangemang så hör av dig till styrelsen
- Bystugan är byns gemensamma egendom som ska kunna användas till olika saker
- Pingis spelas två kvällar/v under vinterhalvåret
- Vävstolar finns i källaren om du vill väva
- Bagarstuga kan hyras om du vill baka
- Vill du hjälpa till att serverar/bistå i köket vid ex uthyrning till bröllop så kan du höra av
dig till styrelsen

Ha en bra vår !!

