Dags att lösa medlemskap i Marieholms Byaförening!

Vi önskar gamla och nya medlemmar välkomna till ett spännande år med Marieholms
Byaförening. Tack vare att Ni är medlemmar i byaföreningen är det möjligt för oss
att arbeta för ett levande Marieholm.
Under året som gått har vi arrangerat flera evenemang i Marieholm; Valborgs- och
midsommarfirande, trädgårdsvandring och höstmarknad. Verksamhetsåret avslutades med
julmarknaden där byaföreningen stod för den del som ägde rum vid biblioteket.
Under 2014 invigdes också grönområdet Laddran som vi arbetat med under många års tid. Vi
är glada över att Marieholm nu har ett riktigt fint rekreationsområde.
Utöver detta har vi också inkommit med ett flertal skrivelser och haft kontakter med
kommunen för att få till stånd en bättre miljö i byn. Vi träffar också med jämna mellanrum
byalag och föreningar från kommunens övriga byar för att utbyta erfarenheter och för att
tillsammans påverka kommunen i frågor som berör vår närmiljö
Allt detta skulle ha varit omöjligt att genomföra utan medlemsintäkter. Ju fler vi är,
desto mer kan vi göra för Marieholm!
Under 2015 kommer vi att fortsätta med detta arbete, och vi planerar redan nu för flera
kommande evenemang och projekt. Självklart skall det firas Valborg och midsommar i
Marieholm i år också. Vår uppskattade trädgårdsvandring återkommer troligen i sommar, och
det finns även utrymme för mer. Vi ligger också i startgroparna med några projekt som vi
hoppas skall kunna bli verklighet och bli till glädje för hela Marieholm, bland annat en
samlingslokal och ett utegym.
Se våra affischer på anslagstavlorna, eller gå in på vår hemsida för mer information om
kommande arrangemang.
ÅRSKOSTNADEN FÖR HELA FAMILJEN ÄR 100 KR och kan betalas in på medföljande
inbetalningskort snarast, dock senast 2015-04-30. Betalning kan göras till vårt
bankgiro 483-8371. Observera att vårt tidigare PlusGironummer är slopat. Det är
viktigt att namn och adress ifylles, om Du inte tidigare är medlem, för att
medlemskort skall kunna skickas ut.
Mer detaljer om föreningens verksamhet, vilka företag som erbjuder medlemsrabatter,
protokoll, skrivelser med mera finns på vår hemsida, www.marieholmsbyaforening.com. Ni
hittar oss också på Facebook.
Vi som sitter i byaföreningens styrelse arbetar ideellt för att vi gillar Marieholm och vill
värna om vår närmiljö. Vi är säkra på att Ni också vill det, och att det finns gott om
synpunkter och goda idéer bland föreningens medlemmar. Hur skall vår verksamhet bedrivas?
Vad skall prioriteras? Skulle Du eller någon Du känner vara intresserad av att hjälpa till? Tveka
inte att kontakta oss med Era synpunkter. Som medlemmar i Marieholms Byaförening har Ni
möjlighet att påverka!
Kontakta oss gärna via telefon eller E-post. Styrelsens sammansättning med namn och telefon
nummer medföljer utskicket av medlemskortet.
Med vänliga hälsningar
Marieholms byaförening
Styrelsen

