Nyhetsbrev Marieholms byaförening maj 2017
Den 10 maj var det åter dags för styrelsemöte. Dagordningen bestod av ett
par interna punkter och några allmänna.
Av de senare gjorde vi en utvärdering av Valborgsfirandet. Positiv feedback
har inkommit rörande den nya platsen. Internt såg vi en
utvecklingsmöjlighet inför nästa år, för trots gediget och väluppbyggd
förberedelse föll vi lite på målsnöret vad gäller uppslutningen för vår egen
aktivitet, Tipsrunda. Önskvärt att medlemmar också engagerar sig.
Vi vill även passa på att åter gratulera vinnarna av tipsrundan:
1:a pris gick till Robin Mohlin som hade 13/14 rätt
2:e pris delades mellan lag Cornelia/Josefin/Micke, Leon Jonikic, Alice
Jonikic samt Maria Mölstad, som alla hade 11/14 rätt.
Stort Grattis till er alla!
Ett stort tack även till Håkan Nilsson som varit en eldsjäl och verkligt
drivande i årets gemensamma Valborsfirande. Byaföreningen tycker att
samarbetet med de andra inblandande föreningarna varit både bra och
mycket trevligt – vi ser fram emot liknande samarbete även framöver.

Under Verksamhetsplanering har vi 3 aktuella aktiviteter:
Midsommarfirande, Pumpatävlingen samt Byaföreningens 30 års firande.
Vi är i olika stadier i dessa projekt, och mer information kommer efterhand.

Under punkten Grannar mot brott har inga nya grannsamverkansgrupper
inkommit tyvärr.
Den 22 maj är det Trygghetsvandring i Marieholm, då politiker och
tjänstemän kommer för att göra en trygghetsinventering av vår by.
Byaföreningen skickar med 6 stycken punkter vi vill att man kikar närmre
på och åtgärdar.
Slutligen, kampen om Gamla bibliotekshuset. Turerna kring denna vackra
men slitna byggnad har varit många. Byaföreningen har tidigare skickat
förslag till kommunen rörande ett föreningshus, men fått avslag. Nu när det

blivit klart att kommunen ska sälja fastigheten har det bildats en
interimistisk förening i syfte att rädda Bibliotekshuset. Vil du veta mer om
detta, eller vara med, hör av dig till byaföreningens styrelse så förmedlar vi
kontakt.
Fredens liljor och på snart återhörande!
Hälsar kommunikationsansvarig

