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Hej alla Tibble och Lyckabor! 
 
Trots att runt omkring oss just nu härjar ett envist virus som påverkar allt och 
alla i samhället så kommer det i alla fall en ny varm och efterlängtad årstid.  
 
Våren ger lite mer ljus, värme, fåglar som kvittrar, tranor som skriar vid 
Limsjön, knoppar på träd och buskar, vårblommor mm ger ju ändå livet något 
mer glädje i det dystra läge som pågår runt omkring oss. 
 
Vi får alla förhålla oss till de råd som ges från olika myndigheter. Att vara ute i 
friska luften och röra sig är ju helt OK. Håll de rekommenderade avstånd om 
du/ni träffar någon.    
God handhygien är A å O. 
Det är bara att se tiden an vad som kommer att hända. 
 
Årsmötet för Tibble- Lycka Byförening hölls i februari och nu kommer här 
lite påminnelser som berör oss bybor: 
 
Årsavgiften för bybor är som tidigare 100 kr/person eller frivilligt belopp. 
Detta kan du betala in på Bankgiro 5681-3603 , eller Swicha på tfn nr 073 
0661670 glöm inte skriva ditt namn. 
 
Det är nu viktigare än någonsin med frivilliga byavgiften!  
Så gott som alla de som bokat bystugan under våren och sommaren har 
avbokat så det innebär att det blir mycket kännbart i kassan. 
Viktigt att vi får in medlemsavgifter då underhållet för bystugan kostar en hel 
del. 
 
Du som har en båtplats nere vid älven ska också betala in 400 kr, det är 
samma Bankgironummer, glöm inte heller här att ange ditt namn så det går 
att se vilka som betalt. Om du ej betalar trots påminnelse kommer din 
båtplats att upphöra. 
 
  
 



 
 
Tyvärr så blir det inget Valborgsfirande 30 april i år vid Bystugan, 
detta på grund av pandemin och att det är begränsat med antal personer som 
får vistas på ett och samma ställe. 
 
I källaren i bystugan finns det vävstolar och det finns material i massor 
att väva mattor av. Är du intresserad eller vill lära dig väva så kontakta Ingrid 
Limström, se tfn nr på andra sidan. 

 
För att hålla kostnaderna nere så önskar vi att bybor kan hjälpa till 
med fönsterputsning, vi är många i byn så tar fler ett fönster så är det 
snart ordnat. Ylva finns i bystugan på onsdagar från kl 18. 

Eller ta kontakt med Ingrid Limström om du vill låna nyckel och gå 
ner när det passar dig. 
 
Någon officiell vår städ dag blir det inte heller, men Du som vill kan gå 
ner och kratta runt bystugan, finns stenar på gräset, kvistar mm som behöver 
tas bort. Vill du hellre göra något inomhus så går det också bra. 

 
Alla idéer till att få ihop pengar till bystugan är välkomna! 
Ta i så fall kontakt med någon i styrelsen, namn och tfn nr finns på byns 
hemsida 
 
Det finns mer information om vad som är på gång, filmer, bilder mm på 
byns hemsida, www.tibble-lycka.se, eller på Facebook sidan 

       
 
  Ha en bra vår och var rädd om er och varandra 
   

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

