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Medlem? Fyll i dina uppgifter!

När du fyller i dina uppgifter via vårt formulär vet vi också att du
godkänner föreningens hantering av personuppgifter.

Skanna QR-koden till vänster, så kommer du till formuläret.

Med Swish-QR-koden kan du enkelt betala ditt medlemskap!

Stort tack!

Hurva byförening hälsar välkommen till årsmöte och sillbord på Hurva
gästis, den 29:e mars kl 18.00. (Årsmötet börjar 18.30.)

För att kunna delta i mötet behöver ni ha betalt medlemsavgift,
100:-/familj. Meddela gärna om ni kommer genom att maila till
info@hurvabyforening.se

Sillbordet kostar 150:- och betalas på plats. Ingen föranmälan krävs.

Har ni förslag, tankar eller idéer som ni vill ta upp på årsmötet, så kan ni
göra det genom att maila till adressen ovan.

Årsmöteshandlingarna finner ni på hemsidan.

Varmt välkomna!



HURVA BYFÖRENING BLICKAR FRAMÅT
OCH BAKÅT

2021 var ännu ett år som präglades av covid-19. Styrelsen lät sig dock inte
stoppas. Med ledorden samverkan, tradition och förnyelse tog vi oss an det
nya året.

Mycket gick också att göra. Vi arrangerade coronasäkrade utomhusevenemang
som minimarknader, Halloween-aktiviteter, växtbytardag, familjedag,
pumpaodlingstävling och julaktiviteter för barn. Överlag uppfattade vi det
som att evenemangen var uppskattade. 

Genom digitala möten höll vi AW med byborna och samverkansmöte med andra
föreningar i byn. Samverkansarbetet fortsätter 2022.

Året gav också mer tid över till arbetet kring Asfaltverket. Styrelsen författade
även två skrivelser, en till VA SYD med anledning av den rådande
vattensituationen i byn och en till Länsstyrelsen rörande HurvaPig AB. Styrelsen
har också skapat ett E-förslag på kommunens hemsida med anledning av den
nedlagda återvinningsstationen i Hurva, ett ärende som tas upp i berörd nämnd
2022.

Vi har all anledning att tro att 2022 blir ett lika spännande år som 2021. Med
ledorden samverkan, hälsa och välmående samt miljö och hållbarhet blickar
vi nu framåt.

Vi kan glatt meddela att Hurvas välkomstskyltar tillverkas i detta nu. I vår
inviger vi dem samtidigt som vi visar en utställning om Hurva, lanserar en
digital version av utställningen och arrangerar byvandring med Lisbet
Persson. Till sommaren hoppas vi att det står ett färdigt utegym bredvid
lekplatsen. Det ska firas! Vi ser också fram emot att arbeta med bybornas
förslag inom ramen för kommunens trygghets- och försköningsbidrag.

Samhällslägets påskyndade digitalisering drev år 2021 på styrelsens
omställning till mer digital informationsspridning via hemsida, FB och mejl.
Informationstavlan på Tunnbindarvägen har också använts frekvent. Vi
hoppas på så sätt kunna minska vårt avtryck på miljön.

De bybor som behöver mejl- eller pappersutskick får fortfarande detta. Vill du
ha pappersutskick men inte fått det? Då är du välkommen att kontakta Hurva
byförenings styrelse.

EVENEMANGSKALENDERN
2022

29/3 Hurva Byförenings årsmöte

24/4 Växtbytardag

1/5 Utställning om Hurva,
byvandring, invigning av välkomstskyltar

7/8 Familjedagen

18/9 Håll Hurva rent

9/10 Lökplantering

29/10 Höstmarknad, Halloween-aktiviteter
och Hurva lyser

Fler aktiviteter, initiativ och evenemang kan tillkomma.

Varmt välkomna!


