
 
 

 
Besök vår hemsida - www.skivarpsbyalag.se 

 

 

Hitta  
oss på  

 
 

 
 

 
 

 

Hyr brandstationen 
 
 
 

Pris per dag: 
 
500 kr medlemmer 
750 kr icke-medlemmer 
300 kr ideell förening 
 
Boka hos  
Cecilia Svensson 
på tlf 0705 474717 
 
 
Det lönar sig  
att vara medlem! 
 

 

 

Medlemsavgift 2018 
 

För att fortsatt kunna göra 
ett bra arbeta för byn, 
behöver vi ditt bidrag som 
medlem. 
Alla pengar går oavkortat till 
verksamheten. 
 

Enskild person  100 kr 
Familj  150 kr 
 

Avgift inbetald efter  
1 november gäller även för 
nästkommande år. 
 

Bankgiro 5644-3922 
Swish 123-0803510 
 

Kom ihåg att skriva namn, 
adress och gärna också  
e-mail-adress på din 
inbetalning. 

God fortsättning på det nya året. 
Vi ser fram emot ett spännande år med evenemang, som vi hoppas att 
många av er kommer till. Vi hoppas också att många av er vill vara med i 
vår härliga gemenskap, där vi hittar nya vänner och har trevligt 
tillsammans.  
Vi behöver många hjälpande händer med förberedelser och efterarbete. 
Det finns något för alla att hjälpa till med. 
Börja det nya Byalagsåret med att komma på årsmötet 27/2 kl. 19:00 där 
vi bjuder på hembakade fastlagsbullar. Anmäl att ni kommer. 
Traditionsenligt blir det våffelfest 9/5, växt- och trädgårdsloppis 19/5, 
midsommarfest 22/6, musikkväll 11/8, pantoffelmarknad 6/10 och 
adventsfika 5/12. Skriv in datumen så ni inte missar något! Välkomna. 
 

 

Utskick 1 
Februari 2018 

 

Skivarps Byalag 

 

 

 

Växt- och trådgårdsloppis 19 maj kl 09.00-12.00 

                       

                   Snart är det vår, sol och fågelsång. 
Kom till vår växt- och trädgårdsloppis 20 maj på torget i Skivarp och sälj 
dina plantor och annat som tillhör odling och trädgård. 
Hyr ett bord/plats för 75:- + en växt eller annat som bidrag till vårt 
lotteri. 
Boka bord/plats senast 14/5 hos:  
 Karolin Bösgård 0768-799623 eller skivarpsbyalag@outlook.com 
 Cecilia Svensson 0705-474717 eller svenssoncecilia@hotmail.com   
Som vanligt kommer det att finnas en planteringshörna där barnen kan så 
frön att ta med sig hem.  
Kaffe och hembakat finns att köpa i brandstationen. 


