Kallelse till medlemsmöte i Byalaget Älvan
lördagen den 30 november kl. 15.00 på Fyrbo
Byalaget har ett framgångsrikt år bakom sig vad gäller aktiviteter, senast
berättareftermiddagen med Stig i Östabäcken och systern Stina Nilsson.
Mer än 20 besökare lyssnade, lärde och fikade. Dessutom fick vi in 650 kronor.
Ekonomin går sämre. Vandrarhemmet går back, och ideella insatser kan inte
längre subventionera det. Vi samtalar om detta med kommunen. Gåvobrevet
kräver att fastigheten används för turism/bygdegård. Samtidigt erbjuder vi
Migrationsverket boende för asylsökande på Fyrbo, något som dels är humanitärt
viktigt, dels skulle ge ekonomiskt andrum.

På mötet rapporterar vi och tar beslut.


Ska vi ta upp ett lån med fastigheten som säkerhet, förutsatt att kommunen
lovar överta lånet om vi lämnar tillbaka fastigheten? Eller finns det
medlemmar som vill låna ut pengar till Älvan?



Ska 1 februari bli stoppdatum för hur länge vi erbjuder asylboende innan vi
lämnar tillbaka Fyrbo till kommunen?



Hur kan vi driva vår verksamhet i andra lokaler?

 Hur kan vi göra en insats för eventuella asylsökande på Fyrbo?

Jultallrik på Fyrbo den 8 december kl. 14.00
Pris 125 kronor för en generös tallrik. Anmälan till Agneta Wauge senast den
1 december på telefon 070225326. (Obs! Fel uppgifter för anmälan i senaste
Älvanbladet.) Du som vill bidra med matlagning anmäler dig också till Agneta,
som har en lista över maträtter. Du kan ta ut ersättning för dina utlägg eller
skänka ingredienserna.
Väl mött 30 november och 8 december, hälsar styrelsen för Byalaget Älvan

Preliminära aktiviteter under vintern och våren 2014
februari

middag och fest

februari

sportlovsdag vid Sockenstugan

februari/mars

familjedag på isen vid Fyrbo

mars

kafé

april

påskaktivitet

?

”Den stora visionen”, ett projekt om hur hela Sverige ska kunna
leva, besöker oss och berättar.

?

Besök av arbetsgruppen som har köpt och utvecklar ny
verksamhet i Graningeskolan i Molkom

?

Besök av Kvinno- och tjejjouren

Exakta datum kommer i Älvanbladet.
Vi fortsätter också projektet med upprustning av vandringslederna.
Rörelsehindrade ska kunna använda dem och de ska kunna bli till nytta vid
rehabilitering.

Medlemskap 2014
Vi påminner om att medlemsavgiften för 2014 är 100 kronor för enskild medlem
och 200 kronor för familj. Betala gärna in redan nu till plusgiro 75 40 67-7 och
märk med vem som betalar.

Kontakt
Kontaktperson för Byalaget Älvan är Kerstin Brandel,
kerstin.brandel@ostanastradgardar.se eller telefon 070 600 62 35, om du inte får
svar vänligen tala in ett meddelande så ringer jag upp eller så kan du skicka ett
sms.

