
 
 

                                                                                                      Nr 1 2021 
Hej alla Tibble och Lyckabor! 
 
Ett år har gått med ett virus som gjort att vi alla levt ett litet annorlunda 
liv. Verksamheter som inte kunnat fungera som tidigare mm  Så även 
för Bystugu föreningen som inte kunna hålla något årsmöte. Det är 
uppskjutet tills vidare och vi får invänta att det blir någon förändring. 
Affischering om och när det kan ske förkunnas på byarnas anslags 
tavlor. 
Förra årets årsmöte och beslut gäller t.v. 
  
Om DU känner dig manad och vill vara med och driva 
byföreningen framåt så behövs det att fler engagerar sig. Nu 
behövs styrelse ledamöter och suppleanter. 
 
Kan du tänka dig att vara ansvarig/kontakt person för Byföreningens 
begravningsfond så anmäl ditt intresse till styrelsen. 
 
Du som är nyinflyttad i Lycka eller Tibble kan finna information på 
hemsidan www.tibble-lycka.se, eller på Facebook sidan 
Där finns bl.a. information om byarnas olika återkommande 
verksamheter m.m. 

 
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 123 204 81 71 glöm inte skriva ditt namn 

Viktigt att DU betalar in denna avgift då uthyrningen av 
Bystugan för större tillställningar inte fungerar just nu.  
Det tär på ekonomin, underhåll av vår bystuga kostar en 
del. 
 
Gräsklippning vid bystugan behövs göras varje sommar och kan 
du hjälpa till med detta så kontakta Börje Hoback tfn 070 113 86 05 
så visar han hur klipparen fungerar. Bra om det är fler som kan 
hjälpa till så blir det inte så betungande. 
 

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


 
 
Byföreningen har erhållit en testamentes gåva på 10 000 kr  från 
Karl-Erik Nygårds. Karl-Erik, Kicks kallad, växte upp i Tibble, det 
som kallades Maria på backen. Han bodde i Karlskoga men glömde 
inte sin barndomsby Tibble. 
 
 
 Städdag,  inom- och utom hus kommer att ske 

                  söndag 18 april kl 13. 
 
                        Vi håller avstånd. 
 
Om du vill gå ner annan tid så ta kontakt med Ylva Liss som har 
nyckel och som vet som behövs göras. 
 
Alla som vill göra något utearbeten runt bystugan kontakta Jan 
Hållnissa 070-332 82 85 
 
Fönster putsning kommer att ske på onsdagar efter kl 18 under 
april och maj, vill du gå dit annan tid så ring till Ylva som har 
nyckel tfn 070 406 20 56 

  

Som ni säkert förstår blir Valborg tyvärr inställt även i år. 
 

Det är också i dagsläget osäkert om evenemang runt midsommar 
 

Någon som vill hålla på med någon form av friskvårdsaktivitet 
nere utanför bystugan så är det bara att sätta igång. Tänk på att 
hålla avstånd. 
 
  

Men Gott folk det är iaf vår, Tussilago, Tranor och andra vårtecken 
har dykt upp vi får glädjas åt detta. 
 

Tyvärr: Det som gömts i snö kommer upp i tö- Varning Hundbajs, 
plocka upp efter din hund på vägar och vissa stigar där många 
vandrar. 

 
       

    Ha en bra vår och var rädd om er och varandra 
   


