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 Skolavslutningen för detta år är avklarad och nu väntar förhoppningsvis en skön och varm sommar 

med lek och bad 

Semester för oss som arbetar är efterlängtad och finns runt hörnet, lite egen tid kan vi hoppas på, att 

inte göra någonting och enbart känna frid, lite avkoppling i solstol/hängmattan eller varför inte vid 

vår badstrand vid bystugan där finns även möjlighet att grilla om du så önskar men vänligen se till 

att ta med dig ev. avfall hem. 

Det finns några bybor som gör ett fantastiskt arbete med att se till att allt inom och utomhus vid 

bystugan fungerar och det är vi i styrelsen tacksamma för. Har du vägarna förbi bystugan eller har 

en stund över så får du gärna påta lite i rabatterna mm 

 

 

Vår Bystuga är flitigt uthyrd så om DU/NI bybor önskar hyra bystugan så var ute i MYCKET god 

tid i alla falll om du skulle vilja hyra under sommaren. 

Våra uthyrningsansvariga har nu fått en mobil telefon som det går bra att ringa till om du har 

funderingar om att boka den. TFN 076- 13 16 154 

 

 

Påminnelse till dig som har en båtplats vid bystugan att betala bryggavgiften som 

är på 400kr, detta gäller ALLA som har en båtplats.  Du som inte betalar avgiften 

kommer att bli av med båtplatsen 
Tibble-Lycka Byförening bankgira 5681-3603, skriv namn och bryggavgift som meddelande 

 

Glöm inte heller att betala byavgiften, talong medföljde förra bladet men annars går det bra på 

ovanstående bank giro 

 

 

Efterlysning: Kan DU hjälpa till med att vara ansvarig för uthyrning av kyrkbåtarna? Hör av dig 

på ovanstående tfn nr i så fall, även om du kan hjälpa till att styra kyrkbåt vid behov 
 

 

Besök gärna vår hemsida där det finns lite mer aktuell information, se även byarnas anslagstavlor 

för ev, kommande arrangemang under sommar och höst 

 

Tack till alla våra barn i årskurs 5-6 Ullvi skola för de fina vårdikterna ni skrev till Valborgsfirnadet 
 

 

 



 

 

 

 

 

Traditioner inför midsommaren innebär Kransbindning på Tibbleberget, tisdag 21/6 kl 18,00. 

 
  Om du inte har möjlighet att delta på kvällen så ta en kasse och plocka ris och lämna uppe på 

dansbanan kvällen innan. Det går åt mycket blåbärsris för att klä våra kransar. Förutom ris så 

behövs det björkris att klä triangeln som sitter på stången samt till barnens egna majstång. 

Alla krafter behövs inför förberedelsen av vår egen midsommar kväll. 

Välkomna även alla ni som är nyinflyttade till våra byar, ett bra sätt att lära känna bybor och några 

av våra traditioner som finns här i byarna. Efter avslutat arbete bjuds DU på kaffe/saft och bröd. 

 

På årsmötet i februari bestämdes det att i år ändra upplägget av midsommarfirandet i Tibble enligt 

följande: 

 

                               Tibbletorsda´n 23/6 2016     
   

KL 19,30 Samling vid Tibble Bystuga för resning av BARNENS majstång och dans 

runt denna            
         

        därefter gemensam marsch, traktorsläp och spelmän till Majstången 

      20,30 Majstångsresning, kort tal ev någon ringdans 

 

            Kransbindning i Lycka, torsdag 30/6 kl 18,00. 
Samling vid majstången. Ta gärna med en eller flera påsar blåbärsris, så går det fortare med 

kransbindningen. 

                         Alla hälsas varmt Välkomna 

                        

 Lyckas majstångsresning, söndag 3/7 

 

Kl 17,00 startar firandet i byn Lycka med majstångsresning, spelmän, dans runt stången, 

lotteri och tipspromenad. Ta med egen kaffekorg så avslutar vi med gemensam fika. 

                                                      Välkomna 

  HA EN SKÖN OCH VILSAM SOMMAR 

 
                                           STYRELSEN FÖR TIBBLE-LYCKA BYFRÖENING 


