Passar inte bussen?

Möt andra Bergbor!
Gilla bergsockenbor på Facebook!
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Prova Bergs mobilsamåkning, för plånbokens och miljöns skull.
Logga in på http://berg.mobilsamakning.se

Vardagslunken är här igen.
Passa på att göra samåkandet
till en vana.
Lägg upp dina regelbundna
resor till jobb och träning.
Men glöm inte de spontanta resorna, som är guld värda för
den som lagt en bevakning.
Du som precis börjat gymnasiet: Tänk på att det kan finnas
möjlighet att ta sig till och från skolan på "udda" tider!

Hus önskas att hyra!

Vi söker ett vinterbonat hus i Berg med omnejd som vi
kan hyra på helårsbasis.
Vi är två pensionärer som gärna vill flytta närmare vår
dotter som bor i socknen.
Har du ett passande hus att hyra oss,
ring gärna 070-258 27 70 till Yvonne och Åke Söderman.

Bergbladet
Höstens aktiviteter drar igång!

Sockenrådets nästa möte: Tisdagen 15 september kl 19.00 i
bygdegården. Ord. ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

Nu är det snart slut på sommarlata dagar - höstens aktiviteter
drar igång så smått. Men än är det sommar och vi ska både
spela fotboll och gå rotevandring innan det är dags att kura
inomhus! Se vidare i bladet.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
i september/oktober. Lämna ditt bidrag på tel 0472-74168
eller mejla till kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

Det är snart dags att kora Årets Bergbo. Vem tycker du
borde få utmärkelsen? Tänk på ledorden: Aktuell, Ideell, För
bygdens bästa.
Hör av dig till sockenrådets ordförande Lars-Erik Persson,
070-517 51 25 eller på mejl: jps.ladja@gmail.com.

www.bergsocken.se

Bergs hembygdsförening hälsar välkommen till

Rotevandring
i Lädja västra rote
Årets rotevandring äger rum lördagen den 22 augusti med
start kl 15.00. Vi samlas vid sågen i Lädja för gemensam
transport till korsningen mot Hult och tar oss sakta ner för
“Lädjavägen” till fots eller med bil .
					
Välkomna! /styrelsen

Cornelias gympastart

Cornelias träningspass i bygdegården börjar den 7 september
kl 18.30. Gamla och nya deltagare hälsas välkomna.
Ledare: Cornelia Richter.				

Älgmöte

Bergs Älgskötselområde kallar till samrådsmöte och
efterföljande styrelsemöte söndagen den 23 augusti 2015
klockan 19.00 i Bergs bygdegård.
				

Årets Bergvecka!

Ett stort tack till alla inblandade i årets Bergvecka,
arrangörer såväl som besökare. Vid utvärderingsmötet efter
veckan rapporterade arrangörerna övervägande positiva
erfarenheter. Så det blir en ny Bergvecka nästa år. Ta dig en
funderare redan nu - hur kan du bidra till arrangemanget?
				

Fotbollsturneringen

BERG OPEN
Söndagen den 23 augusti
kl 14 på fotbollsplanen
i Berg.
Alla som vill spela är välkomna. Vi delar upp i byalag
så långt det är möjligt, annars mixar vi.
Kom och heja på dina favoriter!
En trevlig eftermiddag utlovas. Korvförsäljning.
							
Sockenrådet

Gym i bygdegården
I Bergs bygdegård finns nu ett gym inrett i källaren. För dig
som vill utnyttja det gäller följande:
- För dig som äger andelar i bygdegårdsföreningen, värda
200 kronor, är det en medlemsförmån. Gäller en person fram
till nyåret. Ta kontakt med Marcus 073-7568406 så får ni en
kod till dörren.
- Du som inte har andelar hör av till Marcus
eller Bosse 076-8308248.
- Du som är under 18 och vill träna kontakta Cornelia
070-3412070.
Än så länge bokar vi tider på plats och på papper.
Kodlåset gör att man kan träna dygnet runt.
					
/ bygdegårdsföreninge

