
Vi	  finns	  i	  Sysslebäcksparken	  lördag	  den	  15	  juni	  kl.	  12-‐16	  
Parken	  arrangerar	  en	  familjedag	  med	  veteranbilsutställning,	  underhållning,	  aktiviteter	  för	  
barn	  och	  mycket	  mer.	  (Se	  parkens	  annonsering)	  
Till	  oss	  kan	  du	  komma	  och	  se	  vår	  sista	  officiella	  visning	  av	  bokbilderna.	  Vi	  behöver	  också	  

komplettering	  av	  texter	  så	  det	  vore	  bra	  om	  så	  många	  som	  möjligt	  kan	  komma.	  
Passa	  på	  att	  lösa	  medlemsavgiften	  och	  meddela	  om	  du	  vill	  sponsra	  och	  få	  ditt	  namn	  i	  
boken.	  Du	  kan	  också	  ge	  förslag	  på	  boknamn.	  

Du	  som	  inte	  kan	  komma	  till	  parken	  men	  ändå	  vill	  ha	  ditt	  namn	  i	  boken	  kan	  meddela	  
någon	  av	  kontaktpersonerna.	  
Du	  som	  ännu	  inte	  lämnat	  kort	  kan	  ta	  dessa	  med	  till	  parken.	  

	  
Medlemsavgift	  i	  föreningen	  

Stöd	  föreningen	  genom	  att	  lösa	  
medlemsavgiften,	  som	  är	  samma	  som	  i	  fjol,	  

30	  kronor	  per	  person.	  Enklast	  sätter	  du	  in	  
avgiften	  på	  BG	  5865-‐6299	  -‐	  Ovansjö	  
Bygdeförening.	  Ange	  att	  det	  gäller	  

medlemsavgift	  +	  namn	  på	  de	  personer	  som	  
skall	  vara	  medlemmar.	  Kommer	  du	  till	  

parken	  den	  15	  juni	  går	  det	  bra	  att	  betala	  
där.	  

Vill	  du	  ha	  ditt	  namn	  i	  boken?	  
Precis	  som	  i	  vår	  förra	  bok	  erbjuder	  vi	  nu	  alla	  
att	  få	  en	  sorts	  subskription	  d.v.s.	  få	  sitt	  namn	  i	  

boken.	  Sist	  i	  boken	  på	  särskilda	  sidor	  
presenterar	  vi	  namnen	  på	  alla	  som	  sponsrar	  
projektet.	  Priset	  är	  100	  kronor	  per	  namn.	  

Priset	  för	  företag	  och	  föreningar	  är	  500	  
kronor.	  Företag	  kan	  också	  få	  med	  sin	  
företagslogga.	  Priset	  är	  då	  1000	  kronor.	  	  

Ni	  kan	  sätta	  in	  belopp	  på	  BG	  5865-‐6299	  och	  
ange	  person-‐,	  förenings-‐	  eller	  företagsnamn	  
eller	  komma	  till	  parken	  den	  15	  juni.	  Besök	  oss	  på	  vår	  hemsida	  

www.ovansjo.com	  

Där	  kan	  du	  läsa	  	  mer	  om	  föreningen,	  
styrelse	  och	  verksamhet.	  

Kontaktpersoner	  
Ingrid	  10028,	  0702082118,	  Karin	  10094	  
Tommy	  10210,	  0730913144	  Tage	  054-‐872887	  

Sonja	  10149,	  0768076847	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nu	  går	  vi	  in	  i	  slutskedet	  på	  vårt	  stora	  bokprojekt.	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  vi	  ska	  vara	  klara	  till	  hösten	  	  

och	  kunna	  ha	  ett	  boksläpp	  under	  detta	  år.	  	  Med	  detta	  blad	  vill	  vi	  informera	  om	  några	  viktiga	  saker	  
för	  projektet.	  

	  

	  


