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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 25 juni till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 2 juli.

I marginalen... Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Benjamin Franklin
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Årets

Midsommarfirande
i Vika måste tyvärr ställas in.
Stången står därmed kvar till nästa år.
År 2021 är alla välkomna att
hjälpa till med nya fina kransar igen!
Norra Vika är ansvariga för ...men ha en
h
Midsommarfirandet 2021. Trots allt hän ärlig midsom
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Alla (norra/södra/Stenis)
hjälps åt med julgransplundringen 2021.

det oc
ändå!
k
jas åt så positiva
d em !

Majstångsresningen i Fulåberg är inställd p.g.a.
coronapandemin.

Fiskefesten i Hjärpesbo
är inställd enligt traditionell form.

I år kommer endast

NOTTÄVLING
med tillhörande sikförsäljning bli av.

4 juli kl. 16.00 går starten!
Välkomna!

Hej allihop i byn !
Under dessa tider som råder hoppas
vi att ni alla mår bra.
Vi har ett litet problem här hemma.
Kanske nån är ägare till en liten katt
som gärna vill gå på daglig visit hos
oss . Ärendet är märka upp sitt revir
på vår gård. Vi har en helt nyinköpt
hk-buss som den märker upp både
däck och insteg på. Resultatet nu är
en helt stinkande buss, nästintill olidlig
åka i. Den märker även upp barnens
rullstolar när de laddas på bron och
inte minst husväggen på södersidan
så går faktiskt inte öppna fönstret
mer utan att den starka
kattkissdoften sticker en i näsan.
Hoppas nån vet att sin lilla vän är på
fel ställe och kan ta hem den.
En tanke också, vi har flera i rullstol
med synskador, så lätta gärna på
gasen då ni åker förbi vårt hus.
Nu hoppas vi alla att corona tar till
flykten och att vi alla snart kan
återgå till det normala.
Trevlig sommar önskar vi er alla.
Familjen Arvidsson /Rosén
Ambergsv. 3

Vikas nya aktivitetsyta för alla! Den nya multiarenan nedanför Svale (gamla
hockeyplan) är nu beställd och väntas levereras i juli! En positiv nyhet för alla Vikabor! Men
fortfarande är alla ekonomiska bidrag välkomna, stora som små! Swish-numret är 123 527 70 33
Hittills har dessa företag och privatpersoner blivit guld-, silver- eller bronssponsorer:
Guldsponsorer (10000 kr):
Boggs automation, Vika Vimo, Tjäders Consulting, Beja Matsson i Mora AB, Elite 100 sports.
Silversponsorer (2500 kr):
Mora Elbyrå, Wiggens Catering, Moraknivtriathlon, SnowriderAB, Vika timmer & grus AB, Ptkia kraft i
Dalarna, Bröderna Israelssons åkeri i Mora AB, Smångs Skog AB, TM Dalarna AB, Blomstedt Golv & Våtrum,
Mora Korgmakeri.
Bronssponsorer (1000 kr):
Fam Dahl-Klockar, Fam Alfredsson, Olle Åhman, Fam Bengt Andersson & Ulla Jansson, Fam Ulla-Britt
Olmats, ”Vi i Holger Bromans hus”, Fam Sörbu/Myhr, Johan Olmats, Fam Persson och Eriksson, Mattias
Böhlin, Fam Boberg Frank, Fam Myhr/Westman, Fam Larsson/Norlin, Jenny Larsson, Åke Andersson Gunbritt
Westerlund, Fam Ernstsson, Fam Nygårds, Fam Eriksson/Böhlin, Fam Böhlin/Hulteke, Fam Myrbråten, Fam
Ljungberg, Fam Dahlman, Fam Gunnars.
Kom ihåg att om du swishar som guld/silver/bronssponsor måste du också meddela Mikaela
så hon kan registrera detta, tel 070-2274861, mikaela@snowrider.se

