Luddingsbo maj 2019

FörSOMMARBREV
Våren är här, värmen gör små besök i emellanåt. Men kommer nog för att stan snart.
Vi hoppas givetvis på en lika fin sommar som fjolårets men mer regn för vår sköna
naturs skull. Snart är det midsommar och med den full aktivitet i vårt område. Vi
hoppas att vi ses vid vårt traditionsenliga midsommar firande.

Midsommarfirande
Kvällen innan klär vi stången och grillar
tillsammans vi ses torsdagen den 20 juni kl. 18.00.
Traditionsenligt midsommarfirande den 21 juni kl.
14.00 reser vi stången till levande musik. Sedan
dansar vi och leker till ackompanjemang av
musiken. Fiskdamm, lotterier samt servering av
kaffe, dricka och glass.

Sommarmöte
Alla medlemmar i Luddingsbo Västra Villaområde kallas till sommarmötet den
29 juni 2019 kl. 10.00. Plats: Dansbanan.
Vi har bjudit in en representant från ett av partierna i Söderköping. Du kan ställa
frågor och diskutera viktiga spörsmål.
Dagordning för sommarmötet och ev. övrig information kommer att sättas upp på
våra anslagstavlor samt finnas på hemsidan www.luddingsbo.net

Båtgruppen
Arbetsgruppen kommer att ha ett förslag för nya regler vad gäller båtplatser, klart
veckan före sommarmötet. Förslaget finns att tillgå på hemsidan www.luddingsbo.net
Frågan kommer även att lyftas på mötet den 29 juni.

Simskolan
Det finns fortfarande platser kvar. Välkommen med din anmälan.
Information finns på våra anslagstavlor samt på hemsidan www.luddingsbo.net

Östra Ryds församling
Familjegudstjänst på dansbanan i samarbete med Svenska kyrkan den 21 juli.
Efteråt aktiviteter för barn och vuxna. 5-kamp med fina priser mm. Start kl. 14.

Eldning
Tillstånd har beviljats för gemensam eldning under hösten 5-6 och 26-27 oktober.
Observera att var och en är ansvarig att följa räddningstjänstens anvisningar. Glöm
ej att släcka brasan efter dig! I övrigt råder eldningsförbud inom området!
Länsstyrelsen beslut om eldningsförbud/grillförbud gäller före våra beslut.

Medlemsavgift
Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa medlemsavgiften för år 2020 till 500:/fastighet. Ev. sektionsavgift för båtplats tillkommer.
På årsmötet 2018 justerades beslutet om medlemsavgiften till 500:-/fastighet för
2019. Vilket innebar att vi i år 2019 kunde skicka ut räkningen tidigare på året. Vilket
vi redan kan se har givit oss goda resultat med fler betalande i tid.
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EN RIKTIGT SKÖN OCH FIN SOMMAR
ÖNSKAR STYRELSEN DIG!

