Luddingsbo 16 mars 2020

Hej!
Styrelsen har beslutat sig för att i god tid ställa in årsmötet den 29 mars p.g.a.
rådande omständigheter i vårt land. Vi anser att det inte är en nödvändighet att
genomföra årsmötet just nu så vi väljer att skjuta på det.
Vi kallar härmed till årsmöte och sommarmöte den 27 juni kl. 10.00. Reviderad
dagordning kommer att anslås på anslagstavlor och hemsida.

Städdag
Gemensam städdag den 18 april kl. 10.00. Vi måste hjälpas åt att hålla vårt område
så vackert som det är. Sedvanlig korv och dricka utlovas. Som vanligt samlas vi på
respektive allmänning.
Blir det några förändringar så kommer det att anslås på anslagstavlor och
hemsidan dagarna innan.

Midsommar - Festkommitté
Styrelsen föreslog sommarmötet 2019 att ge valberedningen i
uppdrag att utse en festkommitté som anordnar 2020 års
midsommarfirande. Håkan och Malin ingår från styrelsen. För
att skapa engagemang och intresse. Vi måste bli fler som
hjälper till att anordna midsommarfirandet annars kommer vi att
få avstå detta stora arrangemang i fortsättningen. Är Du
intresserad av att traditionen lever vidare? Anmäl ditt intresse
till Valberedningen (kontakt uppgifter se nästa sida).

Simskolan
Nivellörsvägens badplats i Veckorna 29 och 30 Den 13-25 juli 2020.
Simlärare Charley Hoffner. Alla barn erbjuds att delta i simskola
från 4 år.
Tider och grupper: 10:00-10:40 Fortsättning/Märkestagning.
Pris/barn 800:- 11:00-11:40 Nybörjare Pris/barn 800:- , 12:0012:40 Plask och lek (från 4 år) 600:Vi har ett begränsat antal platser där ditt barn får en ökad
vattenvana, grunderna i bröst och ryggsim samt flyta på magen och rygg utan hjälp.
Mer information finns på våra anslagstavlor samt på hemsidan www.luddingsbo.net

Välkommen med din anmälan!

Eldning
Tillstånd har beviljats för gemensam eldning under 4 - 5 april, 30 april,
3 - 4 oktober och 24 - 25 oktober. Observera att var och en är ansvarig att följa
räddningstjänstens anvisningar. Glöm ej att släcka brasan efter dig!
OBS ! För trivseln i området är det viktigt att alla förhåller sig till de eldningsdagar
som styrelsen har beslutat. I övrigt råder eldningsförbud inom området!
Länsstyrelsens beslut om eldningsförbud/grillförbud gäller före våra beslut.

Medlemsavgift
Vi påminner er som ännu inte betalat medlemsavgifter för 2020 att göra det.

Allmänningarnas tillsynsmän
Mekanikusvägen
Nivellörsvägen
Signalvaktarvägen
Festplatsen

Jimmy Paulinger
Hans Bager
Claes Karlström
Boulesektionen

Förenings styrelse
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Malin Bager Hermansson
Håkan Klarin
David Wennermark
Lennart Lundström
Thomas Frisk

Löpande information kommer att ske på anslagstavlor och hemsida.

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom
Malin Bager Hermansson
Ordförande
Tel: 073 742 34 60
Mail: malin_bager@hotmail.com

VI ÖNSKAR ALLA EN FIN VÅR
OCH
EN GLAD PÅSK

