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Snart vinter igen!
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som under året
bidragit till att vår fina by hålls levande och trivsam
att bo och vistas i, ingen nämnd igen glömd!
Vi passar även på att påminna om att hålla
någon lampa tänd vid era fastigheter under den mörka årstiden,
samt att hålla undan snö vid postlådeställen!
Även denna vinter kommer Uffe sköta
snöröjningen i byn genom Bingsjö Entreprenad!

DIK
Julmarknad!
Lördag den 2 december
ember i Bystugan mellan 14.00
14.00-16.00.
Bordskostnad 50 kr/bord
kr/bord. Anmäl dig till
Karin Nordgren 0246-410
410 26 om du vill vara med.
DIK har kaffeservering.
Varmt välkomna!

DIK
Jullunch!
Vår populära jullunch återkommer även i år,
tisdagen den 5/12
/12 kl. 13.00 i Bystugan.
Anmälan görs till Lena 070-664 01 98 eller
Karin 0246-410 26, senast torsdag den 30/11
0/11.
Varmt välkomna!

Karin & Lena
Nyår!
I sedvanlig ordning tänder vi marschaller genom byn kl. 21.00
som du hämtar i Bingsjö Lanthandel
Lanthandel.
I år tänker vi på våra djur i byn, så vi har inget fyrverkeri i år!
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Årsmöte och Vinterfest!
Årsmöte för DIK och traditionell vinterfest
går av stapeln 24/2 2018, så boka in det datumet redan nu!

DIK
Kringeltjärn!
Kringeltjärn är nu stängd för säsongen men
kommer att öppna under julhelgen,
under förutsättning att isläget är bra.
Julklappstips!
Köp ett årsfiskekort för 2016 till Dina nära och kära,
fiskekort säljs i Bingsjö Lanthandel,
hos Torsten Pettersson och Carina Look.

RBFVO
Ansvariga sökes!
Då undertecknad avsäger sig som kontaktperson/ansvarig för
uthyrning av Sågen, Bystugan och Sågstugan till nästa säsong söker vi
nya ansvariga. Uppgifterna kan ju delas på tre om man så vill. Det är
inte speciellt betungade uppgifter, men jag anser att min lilla lediga tid
under sommarmånaderna måste få gå till mig själv och familjebestyr.
Anmäl ditt intresse till någon i styrelsen!
Hjälp gärna till att skotta snö vid bystugan i vinter!
PS! Finns det någon som kan tänka sig att fortsätta tillverka
Dalstugebladet släpper jag gärna det ansvaret till någon, men det är
viktigare att bli av med det andra som är mer passande på tider.

Kristina Walters-Gustavsson
Till sist…
lite tidigt ute men det blir inget mer
Dalstugeblad innan så önskar vi alla en riktigt
God Jul & ett Gott Nytt År!
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