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Kära Dalstugbor!
Efter en ovanligt snö- och solfattig vinter
längtar vi alla efter sol och värme.
Den här våren har vi fått lära oss något helt nytt som heter
Corona. Varje dag har vi via media fått veta att vi måste vara
noga med handhygien, använda munskydd, gå i karantän
karantä
mm
mm. Var detta ska ta vägen kan vi bara sia om.
Klart är i alla fall att vi ska vara rädda om varandra,
vår fantastiska by och vackra miljö.
Förhoppningsvis kommer det till slut att komma något gott
ur det här även om det är svårt att se nu.
En något oväntad och positiv konsekvens är i alla fall
att Bingsjö Landhandel
andhandel fått ett uppsving
vilket vi alla är tacksamma för!
En riktigt lugn och skön påsk önskar vi alla men
tänk på att vara rädd om varandra
randra
och framför allt våra gamla, nära och kära
Irene genom DIKs styrelse

_______________________________________________________________________________________

Information om Diks styrelse 2020
Namn
Jeanette Sigfusson-Nordgren
Kenneth Kraft
Thomas Appell
Elin Rindestedt
Per Wikström
Karin Nordgren
Steingrimur Sigfusson
Isabelle Windisch
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Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
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Påskaktivitet vid storbryggan!
Aktivitetskommittén planerar en utomhusaktivitet
med lekar för barn och vuxna påskafton kl 14.00.
Pris till bästa påskkärring. Vi grillar korv tillsammans!
Se vidare information på sociala medier!
_______________________________________________________________________________________
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Hjärtstartare och livbojar!
Hjärtstartaren i Bastun har varit ur funktion en tid, dels då
batterierna behövde bytas ut men även för att det verkar som att
någon gjort åverkan på den. Vi vädjar till alla att vara rädda om
våra hjärtstartare och livbojar som är till för att rädda liv.
Styrelsen
_______________________________________________________________________________________

Allmänt pubmöte
Vi planerar allmänt pubmöte till
den 13 april kl 10.00 i Bystugan.
Se mer information på sociala medier om vi
kan genomföra mötet utomhus eller om vi behöver
flytta på mötet på grund av rådande omständigeter!
______________________________________________________________________________________

Städdag vid festplatsen!
Städdag kommer att genomföras den 23 maj kl 10.00.
Medtag gärna krattor och annat som kan
vara bra att ha när man vårstädar.
Som vanligt kommer det att bjudas på korv och fika

________________________________________________________

Övrig information!
Datum för årets fiskefest är lördagen den 11 juli
ju
Personalfest är satt till llördagen
rdagen den 29 augusti.
augus
Medlemsavgifter 20
2020 är 50 kr/person eller 100 kr /familj.
Avgiften betalas in på Bg 5670
5670-3275.
3275. Glöm inte att ange vem
och vilket år betalningen avser. Det är viktigt för att vi ska
kunna hålla medlemsförteckningen aktuell!

Glad påsk på er alla och var rädda om er
Dalstugebladet är ett informationsblad för Dalstugas invånare.
Ansvarig utgivare är Jeanette Sigfus
Sigfusson-Nordgren, telefon 070-653 82 87 ordförande i DIK.
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