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Våren, denna härliga tid!

Underbart när man dag för dag ser att vintern släpper greppet, både
själen och tjälen tinar med en vansinnig
vansinnig fart. Det ena vårtecknet efter
det andra dyker upp och vips är sommaren här.
Året ser ut att bli fullspikad i år igen!
Visst är det väl kul att vi har en sådan levande by?
Nedan kommer i datumordning de aktiviteter som är bokade.

Karl-Erik
Erik Andersson
Årets inbokningar i byn!

30/4 Valborgsmäss firande vid festplatsen.
5/5 Städdag vid festplatsen.
13-15/5
15/5 Festplatsen bokad av ”Pingstvännerna”.
4/6 Sågen bokad privat.
16/7 Fiskefest med Vildmarkspub på kvällen.
23/7 Spelmansstämma i Dalstuga, fritidsområdet.
20-22/7 Fritidsområdet
itidsområdet bokat av hundklubb.
22/7 Fest på ”Trekanten”.
30/7 Sågen bokad privat.
13/8 Sågen bokad privat.
3/9 Sågen bokad privat.
17/9 Röjardag i byn med efterfest.
Vidare information kommer senare!

DIK
Valborgsfirande!

30/4 klockan 20.30 samlas vi vid fritidsområdet för att fira in våren.
Korvförsäljning, lotterier och spontankören sjunger in våren.
Välkomna!

DIK

Medlem
Medlem!

Glöm inte att betala medlemsavgiften, betala in Din/Era
medlemsavgifter för 2016 till BG 5670-3275.
5670
Medlemsavgiften är oförändrad: 50 kr/ person eller 100 kr/familj.
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Städdag vid festplatsen!

Torsdag den 5 maj samlas vi klockan 10.00 för att
tillsammans städa upp i och runt Sågen och festplatsen,
eventuellt även Bystugan beroende på uppslutning.
Lättare förtäring bjuds.
Medta räfsa och andra lämpliga redskap!
Väl mött!

DIK

Midsommar i Dalstuga!

Midsommarafton klockan 15.00 träffas vi på festplatsen med
medtagna blommor och löv för att klä och resa stången.
Birgitta Eskils-Pettersson leder dansen och
Mats Ingels är konfrancier.
Efteråt samlas vi i Sågen och fikar tillsammans.
Vill Du baka och skänka till fikat, tala om det för Karin.
Varmt välkomna till ett glatt Midsommarfirande!

DIK

Årets familjedag i Dalstuga!
Lördagen den 16/7,

fisketävling mellan klockan 13.00-15.00 med fina priser,
anmälan från klockan 12.00.
Fiskdamm, trollkarl och pysselbord för barnen.
Trubadurer under dagen, lotteri, mat och dryckesförsäljning.
Vildmarkspub klockan 21.00-01.00.
Billy Opel spelar i sågen och CC Riders på dansbanan.
Buss kommer att gå från Svärdjö & Rättvik!
Kom och njut av en heldag i Dalstuga!
Hjärtligt välkomna!

DIK
Telefonlista!

Ännu en reviderad telefonlista bifogas, som vanligt vill vi tala om att
den troligen inte är varken komplett eller helt korrekt. Hittar Du
något fel eller vill lägga till något, hör av Dig till Kristina
walters.gustavsson@gmail.com
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Byklyven!

Resterande kassa från Byklyven har skänkts till DIK,
som ”öronmärks” till Byklyven, eftersom vi konstaterat
att de få, levande andelsägare inte använder den.
Byklyven går inte att försäkra så de som i
fortsättningen vill använda den, gör det på egen risk.
DIK tar inte över något ansvar för den men kan bidra
med pengar till eventuellt kommande reparationer
så länge de ”öron märkta pengarna” räcker.

Klyvkassan & DIK
Bingsjö Kyrka!

För sommarens händelser hänvisar
vi till kyrkans hemsida och vikblad.
Vaktmästaren påminner om att snarast
plocka bort ris samt lyktor från gravarna.
Använd gärna minneslundens utsmyckningsplats
om du har grav på annan ort Du inte har möjlighet
att besöka, men ändå vill hedra en avliden. Här finns
möjlighet att sätta snittblommor i vas under sommaren.
Svenska Kyrkan

Café Thorsgården!
Thorsgården

Återkommer även i år under vecka 27.
Se vidare anslag i byn!
Varmt välkomna!
Irené med personal

Till sist!

sänder vi ett tack
-till
till alla som låtit det lysa vid Er fastighet under den mörka årstiden
-till skötseln av byns vägar i vinter
och påminner om
-att
att det även i år finns grus att täppa ”potthål” i vägen med
-att
att lämna ”kasslanten” till Wallinder´s
Wallinder´s när Ni kastar på kasen
-att meddela fastighetsregleringar till byns föreningar
-att
önskar vi Er alla en härlig vår och en trevlig sommar!
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