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Hösten tränger sig på!
Alla årstider har sin charm, hösten med dess fina färger kommer sakta
men säkert. Just i skrivande stund njuter vi av otroligt vackra dagar.
Jag passar på att ge ett stort varmt tack till alla som hjälpt till i byn
under den gångna sommaren, med allt vad det inneburit.

Karl-Erik Andersson
Röjardag & Knytis!
Lördag den 27 september har vi röjardag i byn,
var och en röjer vad man anser behövas.
DIK och Samfälligheten bjuder på lunch i
Bystugan kl 12.00 för alla som deltar i röjararbetet.
På kvällen träffas vi i Bystugan kl. 18.30 för ett trevligt umgänge,
var och en tar med sig vad man vill äta och dricka.
Väl mött!

DIK
Julmarknad!
Inträffar i år lördagen den 29 november,
i Bystugan mellan 14.00-16.00.
DIK står för en liten servering.
Bordskostnaden är 50 kr/bord,
Du anmäler Dig till Karin Nordgren 0246-410 26.
Varmt välkomna!

DIK
Inför den mörka årstiden!
Låt gärna en lampa var tänd vid Din fastighet.
Snöröjning sköts även i år av Bingsjö Entreprenad,
under samma förutsättningar som tidigare.
Tänk på postbilen, håll rent från snö vid postlådeställen.
I sandfickan vid ”Kullerbacks garage”
finns sand inför eventuell halka.

DIK
Välkomna!
Nu hälsar vi en ung barnfamilj välkomna till Dalstuga.
Kalle, Viktoria och Hugo flyttar under hösten till byn.

DIK
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Tjärans bad och båtbrygga!
Tack vare bidrag från Dalälvens Vattenregleringsförening,
fastighetsägare och DIK har det under hösten köpt in ny brygga.
Bryggan kommer att läggas i våren 2015.

Kalle, Per & Torsten

_______________________________________________________________________________

Fastighetsförändringar!
Om det sker reglering av fastighet eller om Du flyttar,
glöm inte att lämna ändringar till Kristina eller Annika.
Du kan missa viktig information från våra föreningar
om vi inte vet Din rätta adress.

DIK, Samfällighetsföreningen & Belysningsföreningen
Dalstugas telefonlista!
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.
walters.gustavsson@gmail.com
________________________________________________________________________________

Café Thorsgården!
Sänder ett stort tack till alla trevliga gäster under
caféveckan. Tack även till alla som deltog på grillavslutningen.
Vi ses nästa år igen.

Emma, Bettan och Irené
_______________________________________________________________________________

Tisdagsträffar i Bingsjö Bystuga!
Vi drar igång den 7 oktober med Egon Adeström och hans
gäng som underhållare. Klockan 11.00 serveras lunch.
Fortsatt är datumen bokade: 4/11, 2/12.
I skrivande stund är inte meny eller teman bestämda,
se vidare annonsering i olika medier.

Varmt välkomna!

Svenska Kyrkan & Bingsjö Lanthandel
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Fiskevårdsföreningen!
Fiske vid Kringeltjärn stängs för säsongen 1 oktober.
Planeringen är att öppna igen under jul/nyår/trettonhelgerna.
Naturligtvis beroende på väder, vind och is. Se vidare affischering.

RBFVO
Bingsjö Lanthandel!
Dags för höstskörd, beställ dina grönsaker nu.
Leveransen sker under vecka 41.
Vi utför även catering till Din fest,
hushållsnära tjänster och löpande bokföring.
Vi behåller följande öppettider under vintern:
Måndag–torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-19.00 Lördag 10.00-13.00.
Välkomna!

Per, Anna-Maria & Kristina
Inför älgjakten!
Välkomna till årets Älgmålsbön med Monika Jones,
i Bingsjö Kyrka söndagen den 12 oktober kl. 18.00.
Orbergets spelmän medverkar.

Varmt välkomna!

Finnmarksteamet
Boka byns festlokaler!
Ska Du ha fest?
Byn har fina festlokaler i form av Bystugan och Sågen.
Lokalerna bokar Du hos Kristina Walters-Gustavsson
0246-410 20 eller 070-624 33 19.
Även Sågstugan bokar Du hos Kristina som meddelar att den är
bokad nästa sommar under veckorna 24-33.

DIK
Information!
På baksidan finner Ni information om
Amungen-Balungen Intresseförening.
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Om vattenståndet i våra sjöar -- tynande tillvaro för viktig intressebevakning
Många hel- och fritidsboende utmed sjöarna Amungen och Balungen minns säkert
”krisåret” 2004 då vattnet i sjöarna höll på att tömmas ut. Åtminstone så kändes det när
man inte längre kom ut med sina båtar från torrlagda båthus och bryggor eller fick stenar
och gyttja under fötterna i stället för sand innan man äntligen nådde vattenbrynet för att
bada. Fisken fick nättopp vara i fred men nådde inte sina torrlagda lekplatser.
Det gick då lätt att få gehör för att bilda en försvars- och protestorganisation, ”Amungen –
Balungen Intresseförening”. Med den gjordes front mot missförhållandena och öppnades
dialoger med myndigheter och vattenregleringsföretag. Som resultat fick man uppleva att
förhållandena återgick till vad som rådde före krisen. Dock med den viktiga skillnaden att
vattenregleringsansvariga har vetat att det finns en organiserad motkraft i form av
intresseföreningen. Men hur stark är den och hur länge finns den?
Senaste år har allt blivit så lugnt att årsmötena bara lockat några få. Totalt räknar man 30
medlemmar. Men utöver tre styrelsemedlemmar och två revisorer var det i år bara två
medlemmar, som ställde upp för att diskutera verksamheten. Alla var dock överens om att
föreningen varit betydelsefull och att nya förhållanden lätt kan inträffa, som kräver
organiserat försvar för miljöns, friluftslivets och fiskets intressen i och kring våra sjöar.
Varken ideella krafter eller kassa räcker nu längre till för mer än att hålla hemsidan
(amungen-balungen.se) och bankgirot (5864-0277) vid liv ännu ett år. Att höja eller ens
kassera in medlemsavgifter visade sig redan för några år sedan kosta på mer än det gav.
Därför har registret innehållit samma medlemmar för samma avgifter, som de senast
betalade.
Årsstämman önskar att medlemmarna och många andra, som berörs av syftet med
verksamheten, hör av sig till styrelsen med synpunkter på föreningens framtid. Namn och
telefonnummer finns på hemsidan. Ett frivilligt bankgirobidrag är inte heller fel.

Med bästa hälsningar
Ingrid Olsson
Styrelseordförande

Åke Ljungberg
Revisor
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