
 
 

                                Hösten  2020 
    

    Hösten brukar normalt omfatta månaderna september till november, och i år har det ju ändå varit 

en förhållandevis ganska varm och skön höst. Hoppas ni hunnit vara ute i skog och mark och 

plockat vinter behovet av bär och svamp. Skogen har varit full av detta i år. Nu är vi snart på väg in 

i vinterhalvåret och sommartid har övergått till vintertid. Snart är det dags att plocka fram advents 

ljusstakar och tänd dem. 

 

# Först och främst vill Styrelsen tacka ALLA er bybor som gjorde er tid och fyllde i den enkät 

som blev utskickade till alla hushåll före sommaren. Tror det var ca 1/3 av alla hushåll som svarade 

och tyckte till om de frågor som skulle besvaras om Tibble-Lycka byförening och dess uppgift. 

Många bra förslag har kommit för att fortsätta verksamheten. 

Tyvärr kan det i rådande stund inte anordnas något stormöte för att ge mer information om inkomna 

svar. 

Om du vill se alla svar är hittar dem under ”nyheter” på hemsidan www.tibble-lycka.se . Obs, koden 

finns i det Tibble-Lyckablad ni fått i brevlådan. 

Den som vill ha den på papper får höra av sig till styrelsen, så skriver vi ut. 

 

# Byföreningen skall framförallt förvalta Bystugan och byggnader runt denna samt de kyrkbåtar 

som ägs av föreningen. Dessutom föra vidare de traditioner som funnits under många år som 

Nyårsfirande, Julgransplundring, Valborg , Midsommar m.m. 

Intäkterna till Bystugan har pga rådande pandemi inte varit speciellt stort då många avbokat. 

 

# Styrelsen har äskat bidrag från Leksands sparbank och fått detta beviljat. 

Apropå Sparbanksbidraget, de bybor som byter till Leksands Sparbank kan ge sin förening 500 kr i 

extra bidrag 

 

# Arbetskvällar har skett på onsdagar i april, maj, juni och september. I början putsade vi alla 

fönster och senare ute ordnades det med plattor under trädgårdsborden de blev även putsade och 

oljade. 

Det snickrades ihop en liten trapp till båthuset. 

Städning/rensning av en massa bråte bortom spruthuset. Flera vändor till soptippen. 

En omklädningskur kom plötsligt upp i slutet av sommaren av en blyg snickare. 

Vid källarköket var en fuktskada som har dränerats och fixat både ute och inne. 

Ångbåtsbryggan skurades 3ggr i midsomras. 

Tack till alla som har ställt upp och jobbat så oerhört bra så att det ser lite mer städat och 

rent ut 

 

 

 

 

 

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


           Forts. 

 

 

# Under sommaren har Badplatsen varit ett populärt utflyktsmål 

                                                                                                     

Tyvärr har det blivit så att det är de som sitter i styrelsen som fått tagit ett stort ansvar och om det är 

rätt eller inte kan ju alltid diskuteras. Vi är ju många bybor och det finns säkerligen fler som kan ta 

sig an arbetsuppgifter eller hjälpte till. 

 

Inför kommande årsstämma som kommer att hållas någon gång i februari behövs det fler nya 

styrelsemedlemmar, ordförande, sekreterare och representanter till valberedningen. Dessutom 

eftersöks ansvarig som bystugu uthyrare. Känner du dig manad eller vet någon i byn som vill 

vara med så hör av dig/er till styrelsen. 

 

# Byloppet  hölls den 30/8 10 st tappra sprang i det regnväder som var just den dagen.. 

 

# Byföreningen har erhållit från Tibblebon Lars Storén, som under en period var mycket aktiv i 

styrelsen och föreningen en hel del material. Kartor över Tibble/Lycka samt böcker över byarna. 

Även boken ”Tibble flickan som blev Kina missionär” har Byföreningen fått av Lars familj, mycket 

intressant och spännande läsning 

 

Julklappstips. 

Karta med gamla namn kostar 50 kr 

Tibble-Lycka boken kostar 150 kr 

Bok om Tibbleflickan som blev missionären i Kina kostar 100 kr 

 

Är du intresserad av att se kartor och böcker och köpa något så kontakta Ylva Liss mobil tfn 070 

406 20 56 

Vid betalning använd : Swich nr 123 204 81 72  eller Bankgiro  5681-3603 

 

 # Bagarstugan kan du hyra för julbaket 

 

# Bordtennisen fortsätter som vanligt i Bystugan varje: Måndag och torsdag kl 18. 

# Vävstol finns i källaren om du är intresserad av att väva. 

# Renovering av kyrkbåtar är också något som behövs utföras fortlöpande. 

 

Städdag anordnades i slutet av september och det var en fantastisk uppslutning. Var säkert 20-30 

vuxna samt ett tiotal barn som hjälptes åt. Blev mycket gjort inom- och utomhus. Tack till alla ER 

som med hjälp av olika maskiner tagit bort en del rabatter som vuxit igen. Blev fantastiskt fint och 

var efterlängtat. Härligt att få träffa bybor under några timmar och även göra nya bekantskaper. 

 

# Rekommenderar er alla att gå in på vår hemsida, Tibble-Lycka.se 

och titta på all den information, bilder mm som finns där, även kontakt info till Byföreningens 

styrelse. 

 

Fortsätt hålla avstånd till andra människor, tvätta och sprita händerna så att vi undviker att föra 

pågående pandemi vidare. 

Använd reflex/västar om du är ute och går i mörkret 

 

                         Ta Hand om ER och varandra 


