nr 1 2008

Årsmöte
Intresseföreningen för Elofsbyns
Lägergård
2 februari 10.00
Alla är hjärtligt välkomna.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
kommer diskussioner angående fiberanslutning
och vandrarhem under sommaren att tas upp.

Lönnskogsbygdens Byalag
Byalagets nästa möte kommer att hållas
15 mars kl. 17:00 i Folkets Hus.
På dagordningen:
start av fiber
information från föreningar och
arbetsgrupper
tid för arbetsgrupper att träffas mm.
Valborgsmässogruppen bjuder på fika.

Stickcafe
i Lönnskogs Folkets Hus
Lördag 26 januari kl. 15:00 – 18:00
Lördag 23 februari kl. 15:00 – 18:00
Lördag 29 mars kl. 15:00 – 18:00
Kaffeservering
Lönnskogs FH förening
Lönnskogs Vävkollektiv
Vuxenskolan

Välkomna!
Ledningsgruppen

Fira Valborgsmässoafton i
Skomarka
Kom till Familjen Dahl i Stenbyn,
Lindgärdet. Där tänder vi brasan 20.00
Tag med picknickkorg och något att sitta på.
Grillmöjligheter finns

Välkomna

Vandring på Ulvfjället
Under maj månad kommer byalaget och länsstyrelsen att ordna en tur på vandringsleden runt
Ulvfjället. Tiden meddelas i nästa Lönnlöv
www.lonnskogbygden.se
Besök gärna Lönnskogbygdens byalags egen hemsida. Lämna också gärna material till webbmaster
Andreas Nilsson. Har du anknytning till Lönnskogbygden så kan du dessutom nå medlemssidorna
genom att följa instruktionerna för inloggning
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Trivselkväll i Elovsbyns lägergård
För tredje året i rad var det trivselkväll i samarbete mellan byalaget och lägergården. I år var det ett
25 –tal personer från 4 år och uppåt som träffades i vintermörkret. Förutom att prata så drack vi
glögg, pepparkakor och korv. Flera besökare passade på att bada bastu. Kanske har detta redan blivit
ett återkommande arrangemang?

Fibernät
Säffle kommun har via det nybildade bolaget Säcom AB satsat 10,5 mkr på att bygga ett fibernät inom kommunen.
Dessutom har bolaget sökt EU bidrag på 31 mkr till detta ändamål.
I Långserud har föreningen Långseruds Fibernät ek. förening bildats för att administrera utbyggnad och underhålla
fibernätet inom församlingen. Hittills har 259 fastighetsägare inom församlingen anmält sitt intresse att ansluta sin
fastighet till fibernätet och därmed få del av kommunens satsning. Ytterligare information om fibernätutbyggnaden
kommer att tas upp på byalagsmötet 15 mars.
Om du inte redan anmält ditt intresse så går det fortfarande att göra det genom att kontakta någon i byalagets ledning.

Annonsering i Lönnlövet
Finns önskemål om annonsering med lokal anknytning i Lönnlövet meddela detta till Jarl Westman, tel. 0550-82 904 eller
till e-mail jarl.westman@telia.com.
Utforma gärna annonsen själv. Manusstopp för utgivning av nästa Lönnlövet är 3 maj.
Nästa nummer av Lönnlövet beräknas utkomma 15 maj.
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