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Stötta byföreningen och bli medlem genom 

att Swisha 100:- till 1236310320 

eller skanna QR-koden här bredvid. Du kan 

också betala in till Bankgiro: 397-3591. 

Glöm inte att skriva ditt namn. 

Stort tack! 

Tisdagen den 23/3 klockan 18.30 håller Hurva Byförening ett digitalt årsmöte 

på Google Meets. 

För att kunna delta i mötet behöver ni ha betalt medlemsavgift (100:-/familj) 

Möteslänk får ni genom att maila info@hurvabyforening.se.  

Har ni förslag, tankar eller idéer som ni vill ta upp på årsmötet så kan ni göra 

det på www.hurvabyforening.se under fliken “Kontakta oss”, senast en vecka 

innan mötet. 

Varmt Välkommen! 
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Hurva Byförening och året 2020 
 

   Corona-året 2020 kommer utan tvekan få en spalt i historieböckerna. Året då 

det kändes som att allt stod still, de sociala kontakterna fick tas i form av 

videosamtal eller frusna tår i snålblåst och evenemang ställdes in. Hurva 

Byförenings årliga evenemang var inget undantag, allt ställdes in med 

undantag för Växtbytardagen, Håll Hurva rent och Lökplanteringen. 

Byföreningen har dock inte varit sysslolösa. Våra månatliga möten skedde 

visserligen över telefon, men vi har ändå kunnat ordna så att en mängd "Kör 

sakta, lekande barn"- skyltar har kommit upp. Även om problemet inte är löst 

så tycker vi oss ändå se en minskning av fortkörningar. 

    Efter att Hurva Byförening lät göra en undersökning 2019 om vad ni 

Hurvabor önskar att byföreningen skulle jobba för, så såg vi att en 

överväldigande majoritet önskar sig ett utegym. Vi har sedan dess satt ihop en 

arbetsgrupp som ordnat 150.000:- i bidrag till bygget och håller en 

kontinuerlig dialog med kommunen. Vi håller tummarna för att det fortsätter i 

rätt riktning, att byn ska få ett utegym ser vi som en självklarhet! 

   För att öka tryggheten i byn har vi ordnat skyltar och klistermärken med 

"Grannar mot brott" samt introducerat appen Coyards för grannsamverkan, 

där kan man informera och rapportera säkerhetsrelaterad information. 

   Detta och en hel del annat är vad vi jobbat med det senaste året.  

Ingen vet vad som väntar oss det här året, men vi får hoppas på att det i 

historieböckerna kommer skrivas om framsteg och välgång, så det är med den 

inställningen som vi har valt att köra på med de evenemang som går att hålla 

på ett coronasäkert sätt.  

   Det är med andra ord med en liten reservation för att evenemang kan ställas 

in, som vi kör på det här året. Vi är väldigt måna om att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer - för att vi Hurvabor ska kunna hålla oss 

trygga och friska! 

 

Nu hoppas vi på ett fantastiskt 2021! 

 

 

 

 

Evenemangskalendern 2021 
 

23/3 Hurva Byförenings årsmöte 

 

16/5  Växtbytardag 

 

8/8  Familjedagen 

 

18/9  Håll Hurva rent 

 

10/10  Lökplantering 

 

28/11  Hurva Lyser 

 

Varmt Välkomna! 

 

 


