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Jullunch i Bystugan!
Tisdagen den 4 december kl. 13.00
.00 är Ni
varmt välkomna att smaka vårt populära julbord.
Varmt välkomna!
Anmälan till 0246-410 26 eller 070-664
664 01 98.
DIK genom Karin och Lena

& Rättviks församling
Annandags brasa
brasa!
Onsdag den 26 december träffas vi vid Bystugan mellan 16.00
och går i gemensamt fackeltåg ner till kasen som tänds
för att inte bli för stor till Valborg.
Där
är bjuder DIK på glögg och pepparkaka
pepparkaka.
Varmt välkomna!

DIK
Nyår!
I sedvanlig ordning tänder vi marschaller genom byn kl. 21.00
som du hämtar i Bingsjö Lanthandel.
I år tänker vi på våra djur i byn, så vi har inget fyrverkeri i år!

DIK
Medlemsavgifter 2019
2019!
Medlemsavgiften är oförändrad: 50 kr/ person eller 100 kr/familj.
Du betalar medlemsavgiften för 2019 till BG 5670
5670-3275.
Glöm inte att skriva era namn!
DIK
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Årsmöte och Vinterfest!
Lördagen 23/2 2019, så boka in det datumet redan nu!
Årsmöte i Bystugan kl. 11.00!
Vinterfesten i Bystugan kl. 18.00!
Vill Du hjälpa till med något inför/under Vinterfesten
anmäler Du det till Jeanaette 070-653 82 87

DIK
Snöröjning!
Här har skett en förändring inför kommande vinter, Liss Åkeri AB
kommer att ploga runt ”Päckos” samt ner till campingen.

Resterande vägar kommer att delas upp
på flera bybor med traktorer.

Samfällighetsföreningen
Bystugan!
Bokas hos Karin Nordgren 0246-410 26 el 070-204 09 73.
Styrelsen har inställning om att sponsra för barnaktiviteter, men inför
aktivitet ska styrelsen kontaktas och beslut tas innan aktiviteten!
DIK

Till sist påminner vi om…
*skotta vid postlådeställen
*tänd gärna en ljuspunkt vid fastigheten
*meddela fastighetsregleringar till byns föreningar

och önskar alla en
God Jul & ett Gott Nytt År!
DIK
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