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 Vill du veta mer 

om Bygdegården 

Zenit? 

Intesseanmälan till 
Bertil Jonsson, 
ABF 

0693-104 25, i 
samarbete med 
Föreningsarkivet o 
Rhbf. 
VÄLKOMNA! 

 

 

 

 
 Stick café en måndag/månad kl 17.30-20.00  

  12 nov och 10 dec! 

 

  Månadens ZENITVÄRD   

Nov: Alexandra Lindqvist, 070-223 8309 

Christina Lindqvist, 070-273 9066 

Dec: Roger Karlsson, 070-694 6115 

Kontaktas vid uthyrning o upplåsning av 

Zenit 

 

 

Till alla som 

grattade på 

min födelsedag 

Ett HJÄRTLIGT 

TACK! 

Walter Norlén 
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Rissnaortens hbfs Minnesfond för gåvor till minne av 

anhöriga, släktingar och vänner som gått bort. Även gåvor 

med anledning av andra högtider och bemärkelsedagar 

mottages tacksamt.  

Bgnr 5204-6489 eller kontakta kassören 

Peter Svanström  Tel  070-545 0603 

Du är varmt VÄLKOMMEN som Medlem 2013 

100kr/person, 150:-/par  till Bgkto 5204-6489.  

Många medlemsevenemang är planerade för 2012 och du 

får även billigare hyra på ZENIT!!  

Tillsammans får vi roligt och vi blir  en stark förening! 

  

 

 

Föreningar och företagare i Norlbygda-

Rissnabygden! 

Skicka kommande händelser och material för 

införande i Norlbygdabladet och på 

www.norlbygda.com till info@norlbygda.com   

Vi är en bygd för alla till alla! 

 

  

            Fixar Julkalaset! 

God  smakrik mat för alla evenemang i bygden!   

1:a advent 1-2 december   JULBUFFÉ på BOGGSJÖ KAPELL  325:-/p 

lördag 1 december kl 17  och  söndag 2 december kl 15  

för bokning samt info Ring 0693-60044, 070-2351304    

se fler förslag på www.margitascatering.se 

 

 

 

 

 

 BIBLIOTEKET  PÅ ZENIT  

HAR ÖPPET 

MÅNDAGAR KL 17.00-19.00  

20/8-17/12  

 Tel 0693-60089 

VÄLKOMNA ATT LÅNA! 

 Fibernytt 

 

Vi har nu kommit in i nästa fas i projektet 

"Rissnafiber".  

Ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen om medel 

för fibernät och området har utökats till att 

förutom Norlbygda även innefatta sträckan 

Fisksjölandet-Eriksberg och även Lybäck-

Midskog. Vi har valt att utöka till Midskog av 

flera orsaker, dels för ett stort intresse att 

ansluta sig till oss men även för att det ger oss 

ett säkrare nät med anslutning åt flera håll 

(kallas redundans) samt större möjligheter för 

oss att få större aktörer att ansluta sig till vårt 

nät. 

Gå gärna in på vår hemsida: 

http://www.ffhprojekt.se/rissnafiber/ och läs 

mer. 

Att gå med i föreningen kostar 200 kr (100 insats 

+100 kr årsavgift), bankgiro: 880-0583 

Ange namn, adress och fastighetsbeteckning på 

den fastighet det gäller. 

Än är det inte försent! 

Hälsningar från Rissnabygdens Fibernät 

ek. för. 

http://www.norlbygda.com/
mailto:info@norlbygda.com
http://www.ffhprojekt.se/rissnafiber/

