
Byabladet information från Färnbo Byalag, utkommer fyra gånger per år.

Inbjudan till årsmöte 
tisdag 23 februari 2016 kl. 19.00 

i Bygdegården A-salen 
 

Årsmötesförhandlingar – Fika
 
Förslag på aktiviteter 2016 

Äggletning, långfredagen 25 mars
Planeringsträff Konst- och Hantverksrundan ti 19 april
Klädbytarloppis preliminärt april 
Valborgsmässofirande 30 april
Hemvändardag lö 30 juli
Konst- och Hantverksrunda lö-sö 13-14 aug
Kräft- och surströmmingsknyt 20 aug
Klädbytarloppis slutet av sept/okt
Julmarknad lö 26 nov!! ! ! ! ! Välkomna!  Styrelsen

 

Sök till Svartådalens Skola AB 
senast 15 februari

Läs mer på www.svartadalensutveckling.se 
Klicka på länken Skola överst på sidan.
Här finns ansökningsblankett för elever.

Du hittar även information på Facebook, Svartådalens Skola AB
www.facebook.com/groups/700794589997820/

Bli medlem i Färnbo Byalag du också! 

Som medlem stöttar du bevarandet 
och utvecklingen av vår bygd! 
För 2016, 50 kr/person eller 100 kr/familj. 

Betalas in på PlusGiro 13 06 59-6. 
E-post: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
Lämna gärna din e-post, så kan vi mejla Byabladet.

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
Styrelsen

Nu kommer Öppen fiber till tätorten...
...men alla är inte med

Telia börjar bygga Öppen fiber i Västerfärnebo tätort. Ett möte hölls i 
Församlingsgården den 26 januari och senast den 23 februari ska du 
beställa om du vill betala det lägre priset 21 900 kr (ordinarie pris 34 
900 kr). 

Vi var flera som hade hört talas om mötet men inte fått någon kallelse. 
Vi gick dit. Det visade sig att Telia bara skickat kallelse till de som bor 
söder om Svartån, och inte ens till alla dessa. De ca 50 fastigheter norr 
om Svartån inom det tätbebyggda området var ”bortglömda”. Jag har
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Färnbo Byalag 
stöder 

Svartådalens 
Bygdeutveckling 

ek.för. 
genom 

medlemsskap
och 

Svartådalens  
Skola AB 

skickat tätortskartan till 
Roland Nordqvist som 
var en av personerna på 
mötet. Hör gärna av dig 
till honom om du inte 
fått något erbjudande.
073-039 84 69 eller
rollo@rolandnordqvist.se
Du kan även kontakta 
Telia Öppen fiber på 
070-579 93 28 eller
oppenfiber@navizma.se 
eller gå in på 
oppenfiber.se //Ingmari
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Årsmöte

Dagordning för Färnbo Byalags årsmöte 
tisdag 23 februari kl. 19.00
i Bygdegården.

 
1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning kallat.  

3. Fastställande av dagordningen. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015. 

7. Styrelsens resultat- och balansräkning för 2015. 

8. Revisionsberättelse för 2015. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av medlemsavgift för 2017. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2016.

12. Val på ett år av föreningens ordförande tillika ordförande i styrelsen. 

13. Val av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

14. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter, 1 år kvar för 

övriga. 

15. Val på ett år av suppleanter. 

16. Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter. 

17. Val av tre ledamöter i valberedningen. 

18. Justering av stadgar.

19. Motioner inlämnade senast 10 dagar före årsmöte samt övriga 

frågor.

20. Mötets avslutning.

 

Justering av stadgar

Förslag till justering av stadgar finns på
www.vasterfarnebo.se/foreningar/farnbobyalag.html

Vill du hyra Bygdegården?

Hyresavgift av femtio kronor (50:-) per gång, max tvåhundra kronor 
(200:-) per år av föreningar som har mötesverksamhet. 
Ungdomsverksamhet (under 20 år) är hyresfritt.  

Hyresavgift vid uthyrning till föreningsfest m m är sexhundra 
kronor (600:-) per gång. Övrig verksamhet t.ex. olika aktiviteter och 
kurser, avgift efter överenskommelse. 

Städning sköts av den som hyr. Det är viktigt att Bygdegården 
lämnas städad. Säg till om städningen inte var helt OK när du kom. 

När du lämnar lokalen ska den vara städad. Alla sopor ska tas 
med och slängas. Städredskap och dammsugare finns i köket. 
Inredning och lösöre som skadas ersätts av hyresgästen. 

Kontakta Eva Hardenborg, tel: 74 05 37, 070-916 81 75, 
e-post: eva.hardenborg@gmail.com 

Byalagskontakter - styrelse

Ingmari Ekman, ordf.        74 03 95, 076-806 42 80   
Monica Sornelid, kassör         74 04 34, 070-531 20 80  
Annica Törnros, sekr.          74 02 31, 070-161 83 12  
Marie Lindh, vice ordf.          74 01 42, 073-952 44 29
Ewa Eklund              74 05 36, 076-837 28 64
Lisa Engström                   070-255 30 95
Mikael Eriksson      74 04 27, 070-636 73 42 
Annika Sjödin Ellström      74 30 45, 073-055 25 44
Kjell Wistrand             74 00 15, 070-219 67 62 
Info: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
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