Debatt om kontanter

Sockenrådet fick uppdraget på sockenstämman att väcka
debatt om de problem som uppstår när bankerna inte vill
hantera kontanter. Nu har ett öppet brev skickats till länets
riksdagsledamöter och publicerats på Smålandspostens
debattsidan den 28 januari.
Har du missat det så finns hela skrivelsen på bergsocken.se, under
fliken sockenrådet-protokoll och dokument.

Bio i Lammhults Folkets hus

Folkets hus-föreningen i Lammhult hälsar alla välkomna till bio:
Program i februari:
5 feb kl 19
Jackie (15-årsgräns)
12 feb kl 15
Lego Batman (matiné)
12 feb kl 15
Fifty shades darker (15 år)
19 feb kl 15
Marcus och Martinus (matiné)
19 feb kl 19
Fyren mellan haven (11 år)
26 feb kl 15
Trolls (matiné)
26 feb kl 19
Rouge one, Starwars story (11 år)
Mer information och fler aktiviteter på www.lammhultsfolketshus.com.

Sockenrådets nästa möte: 1 mars kl 19 i bygdegården. Ledamöter
och suppleanter hälsas välkomna.

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

www.bergsocken.se

Möt andra Bergbor!
Gå med i gruppen
bergsockenbor på
Facebook!
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Bergbladet
Dags att planera en ny Bergvecka
Tisdag 14 februari kl 19 i
Bergs bygdegård
Vi samlas för att börja
planeringen inför årets
Bergvecka. Föreningar och
privatpersoner som vill
bidra till arrangemanget
hälsas välkomna.
Tillsammans kan vi
utveckla vår populära
vecka!		
		
Sockenrådet

Mobilsamåkning läggs ner!
För tre år sedan startade vi
samåkningstjänsten i Berg. En smart
idé för Bergborna, tyckte vi. Men
utnyttjandet av tjänsten har varit så begränsat att det inte längre
motiverar att hålla tjänsten igång.
Synpunkter? Kontakta gärna sockenrådet.

Arbetet med Bergs kyrka försenat

Arbetet med renovering av Bergs kyrka har blivit försenat. Detta
beroende på att arbetet med anbud och ekonomi i projektet krävt
mer tid. Den tidigare tidsplanen håller inte.
Målsättningen är nu att beställningen av arbeten ska vara klar i
början av februari och att renoveringsarbetet ska kunna komma
igång under mars månad.
Renoveringen ska då förhoppningsvis kunna vara klar till
allhelgonahelgen. 				
Gunnar Petersson

Lädja Badplatsförening
bjuder in till medlemsmöte
Söndagen den 12 februari kl. 15.00 i Lädja skola.
Vi träffas för att planera 2017 års aktiviteter.
Ta med dig idéer och förslag på nya (och gamla) aktiviteter.
Vi bjuder på fika.
					
Välkomna! Styrelsen
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Vill du njuta av solmogna tomater, dagsfärsk sallad och tycker du det
vore spännande att testa en och annan ovanligare gröda såsom kålrabbi
och lila morot?
Vi odlar grönsakerna i Tolg och du hämtar dem på vår utlämningsplats
i Berg under sammanlagt 24–28 veckor med start i juni och avslut inför
jul. Med varje leverans får du också ett receptblad, där du utöver recept
och tillagningstips även får följa dina grönsaker från frö till skörd.

'HWE¥VWDPHGDWWYDUDDQGHOV¥JDUH (ur vår utvärdering)

”Spännande att prova nytt, enorm skillnad på smak jämfört med andra
köp, närhet och vetskap hur grödorna odlas.”
”De goda grönsakerna! Glädjen i att veta att de är odlade med omsorg
och kärlek!”
”Själva idén med att vara säker på att äta sånt som det är säsong för
och att få så fräscha grejer levererade med en stor leveranssäkerhet
vecka efter vecka. Fina recept! Underbara tomater och gurka!”

Årsmöte med
Bergs hembygdsförening

Söndagen den 26 mars kl 15 i bygdegården.
Program utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar publiceras på
bergsocken.se och hembygdsföreningens hemsida www.hembygd.
se/bergs
					
Välkomna! Styrelsen
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