
Det är mycket på gång i Bygdsiljum                 
Visionen – Bygdsiljum 100 personer ler 2022

Visionsarbetet har pågått under ett år redan och det inns en hel 
del material att arbeta med efter de stora träffarna. En arbets-
grupp på 6 personer jobbar med underlagen.
Det första som ska göras är en TIDSBANK  för Bygdsiljum. Alla 
som vill och kan, vill vi aktivera i ortens utveckling.
Ni anmäler hur många timmar som ni kan göra en insats för orten. 
Arbetet kan vara allt från grävning, målning, plantering, städning, 
byggnationer mm. 
Längst ner på detta blad hittar ni lappen som ni fyller i och lämnar 
i IT-lådan på ICA Bygdsiljum. 
Ni kan även maila direkt till oss, buab@bygdsiljum.se.Ni kan även maila direkt till oss, buab@bygdsiljum.se.

Under 2013 blir arbetsinsatserna från Tidsbanken fördelade på: 
Lek- och aktivitetspark vid Edun, Minigolfen ska renoveras, riktas 
och förskönas. Det kan även tillkomma arbetsuppgifter under 
året. 

OM vi ska lyckas med visionen är det av stor vikt att vi hjälps åt. 
Alla tjänar på att Bygdsiljum växer och blir starkare!
Tillsammans kan vi åstadkomma ett fantastiskt arbete!Tillsammans kan vi åstadkomma ett fantastiskt arbete!
Vänliga hälsningar! / Visionsgruppen i Bygdsiljum

KLIPP UT OCH LÄMNA PÅ ICA!

   

Buab, Bygdsiljums Utveckling AB, byns gemensamma aktie-
bolag 
Startades 2002 för att kunna köpa och förvalta lägenhetsbeståndet 
på orten. Bolaget har ingen aktieutdelning, allt återinvesteras i byn. 
Aktieägarna är företag, föreningar och privatpersoner,
alla är välkomna som aktieägare. BUAB arbetar mycket med trivseln 
och utvecklingen av byn samt har ett gott samarbete med kom-
munen. Det är mycket som händer framöver och därför lämnar vi ut 
det här informationsbladet.
 

Nya familjer
Det inns familjer som är intresserade av att lytta till Bygdsiljum 
med omnejd. Har ni funderingar på att hyra ut eller sälja er fastighet 
kan ni ta kontakt med Karin Axelsson på BUAB. Många hör av sig dit 
och hon kan hjälpa till med kontakter och ev. förmedling. 
buab@bygdsiljum.se eller 0914-20120
 

Aktivitetsparken vid Edun 
Arkitekterna jobbar för fullt och de har visat en första idé. Lite änArkitekterna jobbar för fullt och de har visat en första idé. Lite än-
dringar håller på att göras och Martinsons ska inom kort påbörja 
produktionen. Grönytan är stor och många aktiviteter ryms. Har ni 
något förslag på vad som skulle vara en bra aktivitet eller sak som 
borde innas?                                                                                                       
Lämna gärna förslag i IT-lådan på ICA eller hör av er till BUAB.
 

Skönheten
På vår nya servicepunkt, Bygdegatan 3, kan ni boka tid för klippning, 
fotvård, massage och skönhetsvård. Mer information hittar ni på 
hemsidan, www.bygdsiljum.se 
Unna dig själv lite hälso- och skönhetsvård.
Boka tid på buab@bygdsiljum.se eller 0914-20120.  
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