Medlemsinfo Maj 2021
Nyfiken på tidigare info? Dessa lagras nu på hemsidan; https://smedbykoloni.se. (under fliken
länkar)
Valberedningen behöver fler kandidater!
Valberedningen efterlyser kandidater såväl till styrelsen som till arbetsgrupperna. Kontakta annaforslundster@gmail.com eller tala med henne
direkt. Hon finns på lott nr 46.
Föreningens hemsida
Hemsidan uppdateras veckovis – allt för att ni alla ska få tillgång till den information som ni kan tänkas behöva. Vi är tacksamma om ni kontinuerligt
går in på sidan.(www.smedbykoloni.se) Aktuell info finns även på anslagstavlor och toaletten.
Vad gäller för oss ang Covid-19?
Vi följer hela tiden FHM’s rekommendationer. Vi anpassar städdagarna så att mindre grupper arbetar tillsammans. Mat serveras enkom utomhus,
och som nu i Maj – så blir det korv med bröd. Allt för att kunna hålla avstånd! Visa hänsyn till varandra – alla har inte fått vaccin än, så träffar du på
någon som önskar hålla distans – ha förståelse för det.
Årsmötet (Poströstning)
Vi har fått positiv feedback ang utskicket – TACK! I skrivande stund har fler svarat än vad normalt deltagande på ”vanliga stämman”. Bra – tyder på
hopp och engagemang. Protokollet kommer att skickas ut till Er samt läggas ut på hemsidan.
Klagomål…….
Det händer lite nu och då att vi i styrelsen får klagomål över ”staketet”. Det kan handla om grannar, för långt gräs på allmänna ytor, ogräs på
grannens tomt osv….. Väldigt tråkigt är det att ta emot dessa klagomål, och vi kan inte göra så mycket åt det utan att ha upplevt det själva.
Tala med grannen, arbetsgruppen eller vem det berör
1)
OM det inte hjälper – skicka ett mail eller lägg ett brev i brevlådan vid föreningshuset, så tar vi upp det vid kommande styrelsemöte.
2)
Datum att komma ihåg
• STÄDDAGAR: 22 Maj, 12 Juni, 10 Juli, 7 Aug och 11 Sept
• Vårinspektion: Kommer att genomföras under v 24. Mer info kommer på anslagstavlan när det närmar sig.
(Alla datum finns på hemsidan……..)

På återhörande
Styrelsen

