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Hitta
oss på
Skivarps Byalag

Besök vår hemsida - www.skivarpsbyalag.se
Välkommen till ett nytt år med Skivarps byalag.
Äntligen skiner solen, och vårlökarna tränger kraftfullt upp genom marken.
Högt uppe flyger tranorna, och dygnets ljusa timmar ökar markant. Nu är det
vår!
I byalaget arbetar vi ständigt för att knyta nya kontakter och skapa en trevlig
gemenskap. Vi är ett positivt gäng vars ambition är att fortsätta utveckla
byn.
Du är varmt välkommen med i gemenskapen du också.
Under årsmötet valdes en ny styrelse, som finns presenterad nedan. Nya
styrelsen tackar ödmjukast för förtroendet.
Vi ser framemot att träffa er alla under våra aktiviteter!
Byalagets styrelse

Kalender för
vår och sommer
Lördag 30 april
Scouternas
Valborgsfirande
Vid möllefoten
från 19.30
Tisdag 10 maj
Byalagsmöte
I brandstationen 19.15

Onsdag 11 maj
Traditionell våffelfest
med underhållning
I brandstationen 14.30
Pris 25 kronor/person

Växt- och trådgårdsloppis 28 maj kl 09.00-12.00

Lördag 28 maj
För dig, som gillar att odla och påta i trädgården, är det här något du inte vill
missa!
Man vet aldrig vilka fynd man kan göra bland växter och trädgårdstillbehör.
Allt från perenner och lökar till tomater och fingercitron har växlat ägare på
torget.
Om du vill sälja, så ser vi gärna att du anmäler ditt intresse och bokar bord
innan 21 maj hos Karolin Bösgård på karolin92@hotmail.com eller
telefon 0768 799623. Kostnaden är 50 kronor för ett bord plus en växt som
bidrag tilll vårt växtlotteri.
Som vanligt kommer vi att ha en hörna för barnen, där de gratis kan så frön
att ta med sig hem - och givetvis säljer vi kaffe och hembakat fikabröd i
brandstationen.
Styrelsen 2016

Hyr brandstationen

Medlemsavgift 2016

Kent Ekblad
- ordförande - tlf 0705 538178
Cecilia Svensson
- vice ordförande
- byalagsrådrepresentant
Karolin Bösgård
- kassör
Kim Hansen
- sekreterare
Simon Larsson
Andrea Lindström
Ina Persson
Malin Ekholm - suppl.
Per-Åke Olofsson - suppl
Marianne Pehrsson - suppl.
Jan Wigren - suppl.
Gun Ohlsson
- byalagsrådrepresentant

Pris per dag:

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

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!

Enskild person
Familj

100 kr
150 kr

Avgift inbetald efter
1 november gäller även för
nästkommande år.

Bankgiro 5644-3922
Kom ihåg att skriva namn,
adress och gärna också
e-mail-adress på din
inbetalning.

Växt- och trådgårdsloppis
På torget 09.00-12.00

Fredag 24 juni
Midsommarfirande
Ta gärna med blommor
och grönt kl 10.00
då vi klär stången
Kl 14.00 startar dansen

Tisdag 5 juli
Byalagsmöte
I brandstationen 19.15

Lördag 13 augusti
Musikkväll
På gröningen vid torget
Kl 19.00

Tisdag 13 september
Byalagsmöte
I brandstationen 19.15

Välkommen!
(Programmet kan
ändras under året ...)

