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Stämman 2012 

Föreningen höll ordinarie årsstämma den 24 juni i Knipans lada. 72 personer representerade 
54 stugor var närvarande. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Fritidskommittén fick tre nya 
ledamöter. Stämman antog även nya ordningsregler. På hemsidan och på våra anslagstavlor 
finns en ny förteckning över valda inom föreningen samt ordningsreglerna uppsatta. På 
hemsidan finns även protokoll från stämman, årsredovisning, resultat o balansräkning för det 
gångna verksamhetsåret. 
De nya ordningsreglerna översänds till samtliga stugägare. 
 
Midsommarfirandet 
 
Årets midsommarfirande samlade trots regnet ett stort antal deltagare. 140 godispåsar till 
barnen delades ut. Fiskdammen sålde slut och nästan 1400 lotter såldes. Musiken och sången 
uppskattades av många. Arrangemanget var lyckat, tack vare er som deltog och till 
fritidskommittén som hade arrangerat. 
Ett litet bildkollage från festligheterna finns på hemsidan. 
 
Aktiviteter 2012 
 
Tipspromenaderna har startat och pågår på onsdagar t o m 1/8. Passa på och delta. 
På fredagarna under vecka 28 och 30 anordnar fritidskommittén trubaduraftnar.  
Loppmarknad anordnas 15/7 och 5/8. Anmäl dig till Britt-Marie om du vill hyra bord.  
Se även vår hemsida och våra anslagstavlor. Vi har en ny anslagstavla vid festplatsen 
Björklunden. 
Den planerade golfturneringen ställs in då alltför få deltagare var intresserade 
 
Mailadresser och adressändringar 
 
Har du inte anmält mailadress till Ingvar så gör det. Du får information snabbare samt att du 
underlättar för oss. Anmäl till ingvar-bengtsson@telia.com Glöm inte heller att anmäla 
adressändringar o telefonnr till Ingvar. Alldeles för många glömmer detta vilket skapar 
en mängd mer arbete. Gör det på mailen eller via telefon 035 610 15,  
073 993 26 81 eller skicka per post, Årniltsvägen 26, 330 30 Oskarsström. 
 
Hemsidan 
 
Hemsidan är lite omarbetad. Kom gärna med synpunkter på hur vi kan bli bättre. 
 
Övrigt 
 
Tänk på att ansa häckar o buskar utefter genomfartsvägarna så att sikten förbättras. Det är 
mycket barn i området under sommaren. 
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