Dalstugebladet

nr 1/2013

Vår i sikte!

Nu lägger vi snart vintern bakom oss för denna säsong
och ser fram emot en riktigt fin vår och sommar.
Årsmöten och Vinterfesten har avlöpt liksom Vasaloppet.
Vinterfesten blev som vanligt en trevlig afton, med god mat,
härlig musik och ett glatt gäng deltagare.
Ett extra tack till Krister Karlsson för sponsring till festen!

Karl-Erik Andersson

Information från årsmöte!

Styrelsen valdes oförändrad.
Bystugan, sågstugan och sågen bokas hos Kristina.
Bastun sköts av Helga och Anders K. Förtydligande av
bastuavgifterna togs upp. Vid bokning av bastun på ej ordinarie tid
kostar det 100 kr i uppvärmningsavgift + 30 kr/per person
för själva bastubadet, enligt tidigare beslut.
Hemsidan har Kjell Jonsson åtagit sig att hjälpa till med.
Årets Fiskefest och Vildmarkspub går av stapeln 13/7.

DIK
Valborg!

Brasan tänds i sedvanlig ordning 20.30 med fyrverkerier under kvällen.
Korv, dricka och lotterier kommer att säljas.
Vi tänker på byns djur och är sparamma med smällare!

DIK
Medlemsavgifter för 2013 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.
Detta för att vi lättare kan göra en medlemsförteckning!
Du kan även betala kontant hos Lena och Kalle.

DIK

________________________________________________________________________________

Kristi himmelsfärds helg!

Allmänt Pubmöte i Dalstuga Bystuga lördag 11/5 kl. 11.00.
Vi planerar även en allmän arbetsdag under denna helg
med mat i bystugan som DIK bjuder på.
Dag är inte i dagsläget satt, se vidare information.
Den populära Hemvändardagen återkommer även i år,
lördagen den 11/5 kl. 14.00 vid festplatsen.
Mer information kommer senare.

DIK
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Hjärtstartare till byn!

Vi är många som anser att det vore bra att Dalstuga har en hjärtstartare
att tillgå om något skulle inträffa. En sådan kostar ca 14 000 kr.
Räddningstjänsten kommer ut och lär oss att använda den när den är
inköpt. Om Du skulle vilja att byn kan köpa in en hjärtstartare
är Du välkommen att lämna ett bidrag till det.
Betala till BG 5670-3275 och märk inbetalningen med ”Hjärtstartare”.

DIK
Byklyven!

Vi vill påminna alla som inte betalat för sin lånade tid av Byklyven,
det kostar 20 kr/timme att hyra byklyven.
Avgiften betalar Du till Maggan & Stefan, även bokning genom dem.
Är Du intresserad att ta över den hanteringen, hör av Dig till dem!

Byklyvskassan

_______________________________________________________________________________

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.
Min nya mailadress är: walters.gustavsson@gmail.com
Den gamla är skrotad (bredband.net) sedan 1 februari 2013,
så har Du skickat något till den sedan dess har jag inte kunnat se det.
Vänligen sänd om till min nya adress.

Kristina Walters-Gustavsson
Finnmarkens skoterklubb!

Skickar ett varmt tack till alla som deltog på årets angeltävling.
Passar samtidigt på att påminna om medlemskap i föreningen,
tänk på att vi anordnar mycket som kan utnyttjas även av Er som
inte äger skoter, t ex uppkörda skidspår och fina promenadleder.
Medlemsavgiften är 150/pers el 200/familj och betalas till BG 5670-3192.

Styrelsen
________________________________________________________________________________

Till sist…

som vanligt behövs personal till årets alla begivenheter, vill Du hjälpa till
med något eller har nya idéer för vår by hör av Dig till någon i styrelsen.
Alla förslag och arbetsinsatser mottags tacksamt!

Samtidigt passar vi på att önska alla en riktigt
Glad Påsk och en Trevlig Valborg!
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