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Och du som är
intresserad att medverka
i våra arrangemang
under hösten vid bla
soppluncher på ett eller
annat sätt
såsom att baka fika- el
tunnbröd, servera,
- musikant, berättare,
tolka dikter, etc
ring Margita Gustafsson
0693-60044, 0702351304 eller
Berit Martinsson 069360031, 070-543998

Kl 12-13.30 Klimatmat – inspirationsföreläsning
av Karin Ervelin. Läs mer om detta på
www.norlbygda.com första sidan.

Blir det Europe eller Takida/stiftelsen som
spelar är frågan?
Först till kvarn…………………..

Senaste nytt om Rissnabygdens
Fibernät ekonomisk förening:
Vi har lämnat in ansökan till länsstyrelsen
om medel för fibernät till bygden.
Gå gärna in på vår hemsida:
http://www.ffhprojekt.se/rissnafiber/ och
läs mer.
Där finns också kontaktinformation till
styrelsen och de nya byombuden
upplagda, ni hittar informationen under
menyn Kontakt.
Du som ännu inte riktigt bestämt dig,
kontakta någon i föreningen för att få reda
på vad som gäller och vad fördelarna är
med att ansluta sig.
För det är egentligen bara fördelar.
Och för dig som vill gå med i föreningen
och undrar hur man gör så är det 200 kr
(100 insats +100 kr årsavgift) till
bankgiro: 880-0583
Ange namn, adress och
fastighetsbeteckning på den fastighet det
gäller.
Den hundrade medlemmen i föreningen
kommer att få en chokladask i veckan som
kommer. Vem var det? Ja, det får man se
på hemsidan, med bild, senare.
Idag är vi 189 st medlemmar.
Nu undrar vi vem som blir nummer 200!
Annika

Hemsida www.norlbygda.com mg/gw
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PÅ ZENIT

HAR ÖPPET

Fixar Julkalaset!

MÅNDAGAR KL 17.00-19.00

God smakrik mat för alla evenemang i bygden!
1:a advent 1-2 december JULBUFFÉ på BOGGSJÖ KAPELL 325:-/p

20/8-17/12

lördag 1 december kl 17 och söndag 2 december kl 15

Tel 0693-60089

för bokning samt info Ring 0693-60044, 070-2351304

VÄLKOMNA ATT LÅNA!

se fler förslag på www.margitascatering.se

Kristina, Ulla , Berit
Månadens ZENITVÄRD
Okt: Peter Svanström, 070 545 0603
Nov: Alexandra Lindqvist, 070-223 8309
Christina Lindqvist, 070-273 9066
Dec: Roger Karlsson, 070-694 6115
Kontaktas vid uthyrning o upplåsning av
Zenit

Stick café en måndag/månad kl 17.30-20.00
15 okt, 12 nov och 10 dec!

Fotokalendern "Njut I Norlbygda, Året Runt 2013" endast 150 kr
Beställ på www.norlbygda.com, tel 0693-60044, eller Biblioteket
0693-600 89 måndag kl 17-19!

Föreningar och företagare i NorlbygdaRissnabygden!
Skicka kommande händelser och material för
införande i Norlbygdabladet och på
www.norlbygda.com till info@norlbygda.com

Fotokalendern "Njut I Norlbygda,
Året Runt 2013" endast 150 kr
Beställ på www.norlbygda.com, tel
0693-60044, eller Biblioteket
0693-600 89 måndag kl 17-19!

Vi är en bygd för alla till alla!

Du är varmt VÄLKOMMEN som Medlem 2012 100kr/person,
150:-/par till Bgkto 5204-6489.
Många medlemsevenemang är planerade för 2012 och du får
även billigare hyra på ZENIT!!
Tillsammans får vi roligt och vi blir en stark förening!

Rissnaortens hbfs Minnesfond för gåvor till minne av
anhöriga, släktingar och vänner som gått bort. Även gåvor
med anledning av andra högtider och bemärkelsedagar
mottages tacksamt.
Bgnr 5204-6489 eller kontakta kassören
Peter Svanström Tel 070-545 0603

Hemsida www.norlbygda.com mg/gw

