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Bergbladet
I sockenrådet har vi på på våra senaste möten pratat mycket
trafikfrågor, framför allt när det gäller oskyddade trafikanter.
I dagarna sänder vi en skrivelse till Växjö kommun, samt för
kännedom till Trafikverket och Länstrafiken, om bristande
säkerhet och underhåll av busshållplatserna utmed väg 30.
Vi planerar också att bjuda in dessa myndigheter till en
trafiksäkerhetsdag.
Hör av dig med synpunkter. Vilka frågor tycker du att vi ska
driva? Ämnet kommer att tas upp på sockenstämman den
29 oktober. Välkommen!

Välkomna till

Sockenstämman
Söndagen den 29 oktober kl 17.00 i Bergs bygdegård
På programmet:
• Stämmoförhandlingar, val av sockenråd m m.
Obs! Sockenrådet kommer enligt tidigare beslut att föreslå
en stadgeändring som innebär att samtliga
sockenrådsledamöter blir ordinarie, inga suppleanter, samt
en skrivning som stärker den geografiska spridningen av
ledamöter. Exakta formuleringar publiceras på
bergsocken.se inför stämman.
• Fika med smörgåstårta!
• Årets Bergbo
• Föreläsning av Harald Säll: Din skog min skog eller allas
skog?Harald Säll ger oss sin version och historia. Han är
lärare och forskare inom skog och träteknik på
Linnéuniversitetet i Växjö.
Hur har vår skog i södra Sverige uppkommit? På vilket
sätt har äganderätt och skogsbruk haft betydelse för vår
välfärd?Vilka myter är sanna och falska runt
gammelskogen? Var står vi med skogen, äganderätten och
samhället i dag?

Trägubbar av Karl-Olof säljs
Helena Gustafsson flyttar från Ernatorp och har ett antal
trägubbar, sågade med motorsåg av hennes framlidne make
Karl-Olof, som söker nya ägare.
Den som är intresserad kan ta kontakt med Bengt-Göran
Andersson tel 070-535 55 02.

The Cadillac Band till Berg
Nostalgibandet The Cadillac band kommer än en gång till
Bergs bygdegård för att spela rockig 1960-talsmusik.
Fredagen den 24 november kl 19.00
Biljetter bokas på 070-305 64 83. Pris: 325 kronor.

Kyrkans renovering

Renoveringen kyrkan pågår för fullt. Arbetet är inne i sin slutfas
och golvet är i stort sett klart. Arbetet är något försenat men än
hoppas vi på invigning 17 december. Mer information om det i
ett senare Bergblad.

Röda korsets adventsfest

Röda korset i Berg bjuder in till traditionsenlig adventsfest med
luciatåg och auktion på skänkta varor
lördagen 9 december kl 18 i Bergs bygdegård.

Julstuga i bygdegården

Svenska kyrkan bjuder in till julstuga måndagen den 20
november, start kl 17, i Bergs bygdegård.
Påminnelse:
Panikteatern spelar

Två systrar och en begravning

Fredag 20 november kl 19 i Bergs bygdegård.
Biljetter: 070-305 64 83.

Säsongsavsluting i hembygdsgården
Bergs hembygdsgård och park förbereds för vinterdvala
lördagen den 21 oktober kl 10-12. Något lättare tilltugg
serveras mellan 12.00-12.30.
12.30- 13.30 kommer Jonatan Persson och förevisar hur man
hamblar ett lövträd.
Sockenrådets nästa möte hålls i samband med sockenstämman
29 november och därefter den 15 november i bygdegården. Alla
ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.
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