Välkommen till en ny säsong
med Nybrukarna!

Möt andra Bergbor!
Gilla bergsockenbor
på Facebook!
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Under förra säsongen odlade och skördade vi grönsaker en gång
i veckan till 20 hushåll (andelsägare) i bygden. Trots en kall och
snigelrik försommar fick vi en bra, om än något sen skörd, men
kunde ändå leverera de första nypotatisarna till midsommar.
Nybrukarna är ett andelsjordbruk, vilket innebär att man tecknar
sig för en andel av säsongens skörd. Säsongen varar ungefär från
midsommar till slutet av oktober. Under den här perioden får
du som andelsägare njuta av skörd från våra
grönsaker som odlas i Lädja och i Tolg.
För mer information om Nybrukarna titta på
www.nybrukarna.se eller på vår FB-sida.
Vi har ett informationsmöte onsdagen den 9 mars kl.18.30–19.30
på Bomans loft ovanför Pannkakshuset. Där visar vi bilder från
förra året, berättar mer om årets upplägg och du som vill bli
andelsägare får möjlighet att vara med och påverka utbudet i
lådorna!
						
Välkomna!

Lätta på gasen!

Det är numera hastighetsbegränsning till 50 km/tim
utanför bygdegården dagtid då förskolan är öppen.
Tänk på barnen och lätta på gasen!
Sockenrådets nästa möte: Tisdag 1 mars kl 19 i bygdegården.
Ordinarie ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

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

www.bergsocken.se

Bergbladet
Prova mobilsamåkning
– för plånbokens och miljöns skull!
Mobilsamåkningen i Berg fortsätter
även 2016 och nu tar vi nya tag för
att få fler av oss att dra nytta av
fördelarna med systemet.
Nu vill vi bjuda in alla i socknen
till ett tillfälle där vi berättar om och visar systemet, du kan även
registrera dig på plats om du inte redan har gjort det.
Välkomna till Bergs bygdegård onsdagen den 3 februari mellan
klockan 19 och 20.
Vi finns på plats för att svara på frågor och lotsa dig genom detta
mycket enkla verktyg.
Du kan även registrera dig direkt på http://berg.mobilsamakning.
se/
Välkomna hälsar samordnarna Marie-Sabina, Sofia och Åsa

Får vi låna?

Sommarens utställning på Lilla Björka kommer
att handla “Om träd”.
Det blir både fotoutställningar och föremål.
Utomhus vill vi visa en “gubbparad” av de
gubbar som Karl-Olof Gustavsson gjorde och
som finns lite varstans i bygden. Vi har hittat en
del men är tacksamma om det finns fler vi kan få
låna under sommaren. De ska stå längs den lilla
stigen mellan hembygsgården och Lilla Björka
och glädja besökarna!
Kontakta Birgitta Hansson eller Karl Johan Krantz.

Musikkafé

Boka redan nu datumet för musikkafé i Bergs
bygdegård som arrangeras av Röda korset och
kyrkokören
söndagen den 17 april kl 16.
					
Välkomna!

Gymet:

Ni som tränar tänk på att betala in hyra för vårterminen 2016,
koden ändrades efter nyår. Alla som inte har andelar och vill börja träna
ring Marcus 0737568406 .

Fiket i sommar:

Ni som är intresserade att driva cafeét i sommar
hör av er till någon i bygdegårdsföreningens styrelsen .

Påminnelse: Planering för nästa Bergvecka
Torsdag 4 februari kl 19
samlas vi i bygdegården för
att börja planeringen inför
årets Bergvecka. Föreningar
och privatpersoner som vill
bidra till arrangemanget hälsas
välkomna. 				
Välkomna! /sockenrådet

Teater i bygdegården:

Allt har sin tid

En kaféföreställning av och med Mary Lou Ward
i samarbete med trumpetaren Jocke Wickström
En bluesig föreställning om kärleken till ett torp, en mormor och
en man. Från Regionteatern.
Bergs bygdegård den 10 mars kl 18.30
Anmälan till 070-3056483, entré 150 kronor inklusive fika.

Hjärtstartare i bygdegården

En hjärtstartare finns nu på plats i Bergs bygdegårds entréhall.
En grupp Bergbor, bland annat personal på förskolan i samma
lokal, har fått utbildning.
Hjärtstartaren har köpts in av Bergslunds föräldrakooperativ,
bygdegårdsföreningen, sockenrådet och LRF.

ÅRSMÖTEN:
Bergs Röda korskrets

Röda korset håller årsmöte onsdagen den 24 februari kl 19 i Bergs
bygdegård.
- Årsmötesförhandlingar
- Kaffe och tårta

Bergslunds förskola

Föräldrakooperativet håller årsmöte 13 mars kl 15.00.			
			

Hembygdsföreningen

Bergs hembygdsförening håller årsmöte söndagen den
20 mars kl 15 i bygdegården. Program utöver sedvanliga
årsmötesförhandlingar publiceras på bergsocken.se och
hembygdsföreningens hemsida www.hembygd.se/bergs
					
Välkomna!

.

