VIKA-BLADET
Nr 6; 2021

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 3 juni

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Bygdegårdens minnesfond: tel 070-3875727, Inger Persson
Vaktm. i juni: Margot Böhlin 070-3541054, Yvonne Smångs, 070-2694399, 20480

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 24 juni till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 1 juli.

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

Citat från barnboken ”Uppe på hustaken”

I marginalen... När man ser saker på samma sätt som man alltid har gjort förändras ingenting. När man byter perspektiv förändras allting.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ÅRSMÖTE
Vika byalag håller årsmöte

BYLOPPIS !
Lördag 24 & söndag 25 juli
kl. 10:00 - 17:00

torsdagen den 10 juni
klockan 18.00
i hembygdsgården.
Vi hoppas på fint väder så vi

Loppisbesökarna kan hämta karta vid bygdegården
där säljarna är markerade på kartan,
Fikaförsäljning vid bygdegården och kartor;
lördag & söndag kl. 10:00 – 15:00.

kan sitta ute, annars träffas vi i
utställningslokalen.
Välkomna!

Anmälningsavgiften, 100 kr, kan skickas med
Swish till bygdegården, 123 599 2607
Meddelande: BYLOPPIS och namn, senast 24/6.
Info. Kerstin Klockar Dahl, tel 070-3931553
Välkomna!

Midsommarfirandet vid bygdegården är tyvärr
inställt även i år!

Alla Vikabor tillönskas trots det
en riktigt god och trevlig midsommar
som förhoppningsvis kan firas
med alla nära och kära!

MISSMÅRN
Årets Missmårn
finns till försäljning
hos Berit o Bosse
Lundholm
Vika byväg 96,
tel 070-6593142.
Pris 100:- /st,
kontant eller Swish.

Nu får det vara slut på dumpningen av slaktrester i skogarna runt Vika. Endera är det
slaktrester från älgjakten som dumpas på andra marker än sina egna eller som nu sist, avfall från
fårslakt uppe i korsningen Fulåberg – Axi. Älgslaktresterna dumpas olovligen – alltså utan tillstånd
från markägaren. Slaktresterna från får är olagligt dumpade enligt lagen. Skärpning! Vi som har
jakthundar möts ofta av vår hund som kommer med dessa slaktrester i munnen, med risk att de kan
smittas av både det ena eller andra från vilda djur. Benen/skinnet ”försvinner” inte om du tror det
utan det förflyttas fram och tillbaka under flera år innan det tas om hand av naturen.
”Jaktarrendator”
w.w.w (wa' wänlin' å wend...)

