Blad 1, mars 2011

Kalendarium för
vår och sommar
Lördag 9 april
Städning av Brandstationen
kl. 10.00, all hjälp är
välkommen.
Grillfest och invigning av de nya
portarna i Brandstationen
kl. 14.00.
Ta med picknickkorg och korv!

Vår i Skivarp
Morgnar och kvällar är ljusa, solen värmer lite mer för varje dag och lärkan har börjat drilla
i skyn - ja, snart är vi mitt uppe i en grönskande vår igen!
Det nya byalagsåret har dragit igång och vi är i full gång med att planera trevliga
arrangemang för alla i byn. Längtan efter det gröna väckte idén att anordna en växtloppis i
vår, en nyhet bland våra mer kända, fasta evenemang!
En levande by behöver engagerade bybor och det har vi i Skivarp! Men ju fler vi är desto
mer kan vi göra, så bli medlem och dra gärna med dig grannarna också. Vill du hjälpa till
mer aktivt är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse. Titta även gärna förbi på våra
möten för att höra vad som diskuteras, komma med idéer och förslag eller kanske bara för
att ta en kopp kaffe! Och du, glöm inte att komma till invigningen av Brandstationens nya
portar, lördagen 9 april! Väl mött! / Styrelsen

www.skivarpsbyalag.se

Söndag 17 april
Byalagsmöte i Brandstationen
kl. 18.00

Medlemsavgift 2011
För att fortsatt kunna göra ett bra
arbete för byn så behöver vi dig som
medlem. Alla pengar går oavkortat till
verksamheten!
Enskild person 50 kr
Familj 100 kr
Avgift inbetald efter 1 november 2010
gäller även för 2011.
Bankgiro: 5644-3922
Kom ihåg att skriva namn, adress och
gärna din e-mail på inbetalningen.

Lördag 30 april
Valborgsmässofirande vid
Mölleplatsen kl. 20.00
Lördag 21 maj
Växt- och trädgårdsloppis på
torget kl. 10.00 - 14.00
Måndag 30 maj
Byalagsmöte i Brandstationen
kl. 19.00
Tisdag 31 maj
Traditionell våffelfest med
underhållning för alla pensionärer i Brandstationen,
kl. 14.00. Pris 25 kronor.
Söndag 19 juni
Byalagsmöte i Brandstationen
kl. 18.00
Fredag 24 juni
Midsommarfirande på torget.
Ta gärna med blommor och
grönt kl. 10.00 då vi klär
stången, kl. 14.00 startar
dansen.
Måndag 8 augusti
Byalagsmöte i Brandstationen
kl. 19.00

Växt- och trädgårdsloppis 21 maj
Kom och sälj dina delade perenner, lökar, frön eller annat grönt som du vill dela med dig av
till andra intresserade. Även trädgårdsattiraljer och -litteratur går bra att sälja, bord finns att
hyra för 50 kronor på torget. För barnen kommer det att finnas möjlighet att själva så frö
och ta med sig hem och givetvis har vi fikaförsäljning!
Vill du inte själv stå på loppisen? Donera dina växter till byalaget så går intäkterna till
verksamheten! Vi ser gärna att du anmäler ditt intresse och bokar bord innan 1 maj hos
trädgårdsgruppens samordnare Johanna Håkansson, 073-9321811.
En delvis ny styrelse valdes vid årsmötet och
följande personer kan du nu vända dig till:

Hyr Brandstationen!

Nu kan alla som vill, stödja
återuppbyggnaden av Skivarps
Mölla!

Peter Falk, ordförande: 070-6536620

Pris per dag:

Britt-Marie Larsson, vice ordf: 0411-30645

250 kr för medlemmar

Anita Hedin, kassör: 0411-30509
Jörgen Olsson, ledamot: 0411-30096

500 kr för icke medlemmar
Boka hos: Anita Hedin på
0411-30509

Kent Ekblad, ledamot: 0411-30044

Det lönar sig att vara medlem!

BankGiro 701-5092

Gilla Skivarps Byalag på
Facebook!

Köp också Skivarps stolthet
(Möllesången) av Dick Örnå,
intäkterna går oavkortat till
återuppbyggnaden av möllan!

Ute Olsson, sekreterare: 0411-30846

Kim Hansen, ledamot: 0411-30685
Sofia Kristoffersson, ledamot: 073-2298693
Susanne Nilsson, suppleant: 070-3329908
Johanna Håkansson, suppleant: 073-9321811
Evelynn Ekblad, ungdomsrepresentant

Besök www.skivarpsmolla.se
för mer information.

