VIKA-BLADET
Nr 1; 2019

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 3 januari

Vika bygdegård, tel 202 16 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig under oktober-mars: Lena Wikström, tel 073-0730003
april-september: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i januari: Åke Andersson, tel 070-2168160

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vikabladet utkommer första torsdagen i varje
Bygdegårdsinformation

Medlemmar lånar stolar & bord av gamla mod. gratis, ring Anna, tel 070 2382057, och boka!

månad. Vill du ha något med i nästa Vikablad?
Lämna manus senast den 31 januari till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 7 februari.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I marginalen... Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges.

Sören Kirkegaard

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

i Vika bygdegård
söndag 13/1 kl 14:00
Dans runt granen !
Fika !
Tomten kommer

Diverse små
radannonser somt.ex.:
- Säljes - Köpes - Önskas - Finnes - Upphittat - Förlorat - Skänkes får också plats
i Vikabladet.
Ibland finns det man
söker närmare än man
tror så gör ett försök!
Föreningsinformation
är också av intresse för
allmänheten, kom ihåg
att annonsera årsmöten
och annat som sker.
Och du Vikabo;
gå med i
bygdegårdsföreningen!
Nyttja vår jättefina
bygdegård till dina
kalas, stora som små!
200 personer får plats,
men det går lika bra
med ett dussin.

God fortsättning
på det nya året!
INFORMATION FRÅN VIKA BYS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING –
PLOGFÖRBUD PÅ UMBÅRSVÄGEN
Med anledning av att Umbårsvägen blivit, till synes utan anledning, denna vintersäsong blivit
plogad, har föreningen haft ett extra styrelsemöte där vi beslutat enhälligt, att förbjuda plogning av
Umbårsvägen, sträckan från Göran Johanssons fastighet upp till Myckelmyren. Undantaget givetvis
om någon markägare skall avverka under vintersäsongen och behöver därför ploga. Detta skall i så
fall meddelas mig skriftligen inom 2 veckor efter den 3 januari. Det skall dock påpekas att plogning
fram till den 3 januari på denna väg har varit tillåten för envar.
Göran Eriksson/ordf. Vika bys samf. För.
Vika byväg 89 792 91 MORA

