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Informationsblad maj 2020 
 

Ni har väl inte missat att betala medlemsavgiften?  
Sätt då in årsavgiften på 100 kr/hushåll på bankgiro 5323-8333 alt swish 

1235952494 glöm inte ange vilket hushåll det gäller.. 

Årsmötet   
Förra året skrev jag att årsmötet var ovanligt, såtillvida att årsmötet gick emot 
styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift och istället föreslog en höjning av 
avgiften för detta år.  
 
Inte ens i min vildaste fantasi anade jag vilken start detta år skulle få. Vårt årsmöte 
ligger, precis som stora delar av vårt samhälle ”på vänt” med anledning av den 
pandemi som just nu överskuggar allt. Just nu har vi inget förslag på nytt datum för 
årsmötet men vi återkommer så snart vi kan. 
 
Styrelsen har tagit fram ett nytt förslag på stadgar som Ni inom kort kommer kunna 
läsa på hemsidan. 
 

Vårens aktiviteter 
Alla de sedvanliga verksamheter som vi genomför på våren har blivit inställda, men vi 
kommer förhoppningsvis i höst återkomma med datum för städning och renhållning 
av samhället. I samband med den så kommer containers placeras i hörnet 
Åredavägen/Skolvägen. 
 
När det gäller strandpromenaden har Niklas gjort en jätteinsats och rensat en hel del 
och har Ni tid och lust så är det bra om fler gör en insats och håller sly och skräp 
borta från vår vackra promenadväg. 
 
I samband med detta vill jag åter påpeka att om de containers som finns på 
återvinningen är fulla så lägg inte Era förpackningar utanför, för precis som Micke 
skrev på Facebook, ”man kastar ju inte kaffesumpen hemma på golvet för det var fullt 
i soppåsen”, fritt citerat. 
 

Styrelsen 
Rolf Bladh  r.bladh@bahnhof.se  
Björn Andersson andersson.bj@telia.com 
Elisabeth Berggren berggreen.flink@telia.com   
Jerry Lindqvist lindqvist.jerry@gmail.som  
Charlott Johansson charlotte@easy4you.se   
Martin Tiinus martin.tiinus@gmail.com  
Niklas Pettersson madnikee@hotmail.se 
Micke Ljunggren  micke.ljunggren@gmail.com  
 

Medlemsavgiften 
Så en liten påminnelse om medlemsavgiften, det är nu dags att betala in den om Ni 
inte redan har gjort det för 2020. 
 


