DUVBOKALENDERN 2020
Torsdag 19 mars
ÅRSMÖTE Duvbo Villaägareförening,
kl 18.30 i Spruthuset

SPRUTHUSET
Vår & Sommar 2020

Söndag 29 mars
Cykelbytardag och våffeldag vid Spruthuset
Torsdag 30 april
Traditionsenligt Valborgsfirande i Duvboparken
- kom, sjung och tänd majbrasan tillsammans
med grannar och Duvboskolans femmor.
Måndag 4 maj
Dags att göra rent och snyggt i och
utanför Spruthuset. Vi kör igång kl 18.
Lördag 29 augusti
Duvbodagen i Solparken – kom och umgås
med dina grannar under trevliga former!

Vill du hyra SPRUTHUSET?
Spruthuset med plats för 20-30 personer kan
hyras för privata arrangemang av boende i
Duvbo och Hästhagen. Pris per hyrestillfälle:
Medlemmar Duvbo Villaägareförening 300 kr
Icke medlemmar och företag 600 kronor
Föreningar betalar 1000 kronor per termin.
För frågor och bokning ring:
Birgit Månsson (hyra ojämna veckor) 0730851706
Alice Söderberg (hyra jämna veckor) 0730723460
Depositionsavgift för nyckel 200 kr.
Vid avbokning mindre än en vecka före
uthyrningstillfället tas det ut en avgift på 100 kr.

SPRUTHUSETS VÄNNER
Duvbo Villaägareförening
www.duvbo.org
Plusgiro 164914-4

Årsmöte i Duvbo
Villaägareförening

Cykelmarknad 29 mars

Valborgsfirande
i Duvboparken

Torsdag 19 mars kl 18.30
hålls Årsmöte och föredrag
i Spruthuset. Motioner skall
vara styrelsen tillhanda senast den 9/3.

Har du röjt i förråden och hittat en trehjuling,
sparkcykel eller tvåhjuling – vuxencykel eller
barncykel – som familjen inte längre behöver?
Eller söker du något nytt inför vårens cykelturer?

Efter årsmötet kommer en representant från
Sundbybergs stads VA och berättar om återvinning, sophantering, planerna för stadens
nya ÅVC och mycket annat.

Oavsett om du vill sälja eller köpa så kom till
Spruthuset söndag 29 mars kl 11. Fram till
klockan 13 finns vi på
plats, men tänk på
att de mest attraktiva
cyklarna säljs snabbt!
Medan du väntar på
att göra vårens cykelaffär finns det våfflor,
kaffe och saft att köpa.

Torsdag den 30 april från
klockan 18 är det åter dags
för Villaägarföreningens mest
uppskattade firande: Valborg i
Duvboparken.
Vi välkomnar våren med följande program:
18.00 Duvboskolans femteklassare drar
igång aktiviteter, fiskdamm och fikaförsäljning
19:00 Sundbybergs Manskör sjunger in våren
19:30 Fackeltåget avgår från Lodet.
19:45 Elden tänds

Duvbos Vårsalong
tyvärr inställd i år

Duvbodagen
29 augusti

Bli en av oss i
Spruthuskommittén

Duvbos populära konstutställning,
Vårsalongen i Spruthuset, utgår i år då
det verkar vara svårt att få tag på tillräckligt
med deltagare och konstutställare.

Lördag den 29 augusti är
det dags igen för härliga
Duvbodagen i Solparken.

Vill du engagera dig i Duvbos Villaägareförening/
Spruthuskommitté? Vi känner att det vore kul med
några nya medlemmar för att även i framtiden
kunna organisera Valborg, Duvbodagen och andra
trevligheter. Slå en signal till någon av oss:

Dagordningen till den formella delen av Årsmötet bifogas separat. Om du har frågor, vill
delta i föreningens arbete eller kanske skicka
in en motion, kontakta info@duvbo.org

Styrelsen för Duvbo Villaägareförening och
Spruthuskommittén hoppas naturligtvis att
Vårsalongen kan återkomma nästa år.

– köp eller sälj begagnade cyklar

Om du har idéer på några
aktiviteter eller om du är intresserad av att
engagera dig för att göra Duvbodagen till ett
ännu mer välbesökt evenmang kontakta någon
av oss i Spruthuskommittén, se telefonnummer
här bredvid. Vi behöver din hjälp!
Mer information om Duvbodagens program
kommer att publiceras på www.duvbo.org
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