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Årets Fiskefest!
Vi hade oanmäld tillsyn från Rättviks kommun
under den gångna Fiskefesten,
Tomas har fått protokollet från tillsynen
där vi fick mycket goda vitsord om hur vi skött allt väldigt bra.
Stort tack till alla som jobbade och såg till att
allt fungerade enligt de förordningar vi har!
År 2020 kommer Fiskefesten vara 11/7,
och som vanligt behövs
frivillig arbetskraft under dagen och kvällen!

Styrelsen

Julaktivitet!
Vi samlas vid Bystugan kl 16.00 på Annandag Jul och går ett
gemensamt fackeltåg genom byn. DIK kommer att bjuda på glögg,
kaffe, pepparkakor och korv med bröd.
Väl mött!

DIK
Nyårsafton!
I sedvanlig ordning tänder vi marschaller genom byn på Nyårsafton,
du hämtar dem i Bingsjö Lanthandel. Marschallerna tänder vi kl 21.00.
Även i år tänker vi alla djur i byn och skippar fyrverkerier!

DIK
Kasen i byn!
Det har fattats beslut om att höja ”dumpningsavgiften”
till 50 kr/lass när man lämnar brännbart på kasen!

DIK
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Årsmöte och Vinterfest!
Kommer att hållas 22/2 2020, se kommande information om detta!
Duon Farozon är redan bokade att spela för oss under kvällen!

DIK
Låt en lampa lysa!
Under denna mörka årstid ber vi alla
fastighetsägare att ha någon form av ljuspunkt lysande!

DIK
____________________________________________________________________
Välkommen till Dalstuga!
Vi hälsar Irene Stilling
välkommen som ny Dalstugebo!

DIK

Massagebänk i bastu!
Styrelsen undrar om den används
och i så fall av vem/vilka?
Hör av dig till någon i styrelsen om du har svar!

DIK
_______________________________________________________________________________

Till sist…
Påminner vi om att hålla rent från snö vid postlådorna
och meddela fastighetsregleringar till byns föreningar!

Önskar vi alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

DIK
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