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Vår i sikte!
Fågelsång, dagsmeja och flugor. Snart kryper
björnarna ur sina iden och våren är här!
Förändringarnas tid, så även i DIK.
Vi har avtackat Karl-Erik Andersson för hans år som ordförande
och hälsat Niklas Bergström välkommen som ny.

DIK

Information från årsmöte!
Som ny vice ordförande valdes Jeanette Nordgren-Sigfusson,
i övrigt styrelsen oförändrad.
En mobiltelefon till campingkassan har köpts in med Swishfunktion.
Campingavgift höjdes till: säsong 3000 kr,
150 kr/dygn med el, 100 kr/dygn utan el.
Arbetsgrupper utsågs över camping, bastu, fisketävling samt pub.
Årets Fiskefest och Vildmarkspub går av stapeln 15/7.
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Valborg!
Brasan kommer att tändas men i övrigt inga aktiviteter runt detta.

DIK
Medlemsavgifter för 2017 i DIK!
Priserna är oförändrade, 50 kr/pers och 100 kr/familj.
Medlemsavgiften betalas till BG 5670-3275,
märk inbetalningen med allas namn betalningen gäller.
Du kan även betala kontant hos Lena eller Thomas.
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Allmänt pubmöte!
Allmänt Pubmöte i Dalstuga Bystuga lördag 29/4 kl. 10.00.
Välkomna att delta med idéer och arbetskraft.

DIK
Städdag vid festplatsen!
Någon dag under maj (datum ej spikat vid pressläggning),
hjälps vi åt att städa upp i och runt Sågen och festplatsen.
Se vidare anslag i byn!
DIK
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Telefonlista över Dalstuga!
Ytterligare reviderad telefonlista bifogas, som vanligt
påpekar vi att den ingalunda är komplett eller helt korrekt.
Finner Du fel eller vill tillägga något,
hör av Dig till Kristina : walters.gustavsson@gmail.com
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Båthusen/tvättstugorna vid Tjärn!
Ett medlemsförslag har kommit in om att alla ägare
sätter namn på sina hus, om man väljer namn eller gårdsnamn
eller både och är upp till var och en.
Ett trevligt förslag tycker styrelsen!
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Ettårig bröllopsdag!
Lördag 12/8 kl. 18.00 firar vi med fest i Sågen i riktig traditionell
Dalstugeanda, varmt välkomna att fira den med oss!

Iren & Leif Stilling
Bingsjö Lanthandel!
Öppettider i påsk:
Skärtorsdag: 10.00-19.00
Påskafton: 10.00-13.00
Vi önskar våra kunder en Glad Påsk!

Anna-Maria, Kristina & Maddi
________________________________________________________________________________

Byloppis!
Datum är spikat till lördag 22/7.
Ni som vill vara med anmäler intresse
till Linda Yrmark 073-596 46 75 (ring eller smsa)
Väl mött på en trevlig dag i byn!

Bingsjö Kyrka!
Vaktmästaren påminner om att
plocka bort ris samt lyktor från gravarna efter vintern.
Vill Ni ha gravskötsel under sommaren?
Ta kontakt med pastoratet.

Till sist…
önskar vi alla en Glad Påsk och en trevlig Valborg!
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