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Medlemsbrev från Morgongåva Byalag November 2016
Vi i styrelsen för Morgongåva Byalag tackar alla medlemmar som med Ert medlemskap stödjer vår
verksamhet och gör det möjligt att genomföra trevliga aktiviteter och verkställa idéer som gynnar
Morgongåvas utveckling. Vi hoppas att ni vill vara medlem även under 2017 och bilägger här ett
inbetalningskort. Ange e-postadress på inbetalningskortet så kan vi lättare sprida info till er. Maila gärna
namn och e-post på övriga i hushållet till byalaget@morgongava.se så
förs dom in på medlemsförteckningen.
Morgongåva Byalag har till syfte att tillvarata bygdens och dess innevånares intressen, och verkar även för
att genomföra aktiviteter i samhället som har allmänna, kulturella eller välgörande ändamål.
Under 2016 har vi bla. genomfört Påskäggsletning, Valborgsfirande, Loppmarknader, sommarcafè och
Nationaldagsfirande, Julmarknad, utställning av 10st bänkar och fontän i Axsjön mm. Dessa aktiviteter
anser vi ge ett ”rikare” samhälle som stärker hembygdskänslan och utvecklar orten Morgongåva.
Städdagen på våren på de allmänna ytorna i samhället, kanske inte är så rolig men ger samhället ett trevligt
intryck. Succesivt har det blivit mindre och mindre skräp i samhället för varje år. Hjälper vi alla till blir
resultatet desto bättre och trivsammare, i vår är det dags igen.
Runstenen söder om Axsjön iordningsställdes förra året med informationstavla, grillplats och vindskydd.
Den har används av många i friluftslivet, för att få både kunskap och frisk luft. Väl värt ett besök.

Morgongåva ambassadör
Alla samhällsinvånare är ambassadörer för orten och det är viktigt att vi alla talar väl om orten och
att vi hjälpas åt för att ha en trygg och trivsam ort.
Utegymmet
Lördagen den 7:e maj invigdes utegymmet som byalaget tillsammans med MSK och
boxningsklubben iordningställt. Ett lysande exempel på hur vi genom samarbete kan skapa det där
”lilla extra”.
Vi har även tagit fram informationstavla och skyltar för utegymmet och elljusspåret.
Vår förhoppning är att platsen blir flitigt utnyttjat samt att det skapar förutsättningar för att fortsätta
utveckla elljusspåret med ökade friluftsaktiviteter som följd.
Se även sidan 2 ▬►
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Sektion Morgongåva Snöskoterklubb
Snöskoterklubbens arbete med snöskoterled pågår med att underhålla sträckan som börjar vid
järnvägsövergången i Morgongåva och går vidare till Grimle skjutbana sedan vidare till Emsjön.
Dessutom har klubben nu tagit över uppkörningen av skidspår i elljusspåret. Snöskoterintresserade kan
kontakta: aktiv@morgongava.se
Vi hoppas på mycket snö i år. För att förbättra spåret har skoterklubben huggit upp och rensat runt spåret.
Har du möjlighet att hjälpa till med det idéella arbetet skicka en mail enligt e-postadressen ovan.

Morgongåva-Vittingemacken
Mackenföreningen gör ett jättebra jobb för att möjliggöra tankning i Morgongåva.
Tanka bilen på orten och stöd föreningen, det tjänar vi alla på !!
Morgongåva Folketshusförening
Efter några års uppehåll har nu en ny styrelse påbörjat arbetet med att skapa en mötesplats i
samhället påbörjats. Byalaget önskar dom lycka till och kommer att stödja deras arbete.
Morgongåva byalag arbetar idéellt för det gemensammas bästa. Ju flera som engagerar sig desto
mer kan vi åstadkomma och desto roligare blir det. Det kan vara både idéer och arbetskraft som
behövs.
Tanken med byalaget är att innevånarna på orten arbetar tillsammans för det gemensammas bästa.
Ett byalag utan många aktiva medlemmar är inget riktigt byalag utan ju fler som arbetar
tillsammans desto mer kan vi åstadkomma och desto roligare blir det. Det kan vara både idéer och
handtag som behövs.
Vi kan skapa en spännande framtid för Morgongåva om vi alla hjälps åt! Hör gärna av er till någon
i styrelsen eller maila: byalaget@morgongava.se
JULMARKNAD VID MAGASINET I MORGONGÅVA 27/11, Kl. 11.00-14.00, Alla småtomtar får godispåse!

Info och aktiviteter presenteras på hemsidan www.morgongava.se

Ett riktigt bra 2017 önskar Morgongåva Byalag
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