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Hej alla medlemmar i Hembygdsföreningen, och alla andra som läser vårt Nyhetsbrev.
Jag är den nye Ordföranden i föreningen. Jag heter, Kent Axelsson och är bosatt i
Grinneröd. Jag efterträder Ann Halldin, som har varit vår Ordförande i två år. Hon har
gjort en stor insats, för föreningen. Bland annat, genom ett idogt arbete, med att söka
bidrag, till underhåll av alla våra byggnader. Hon avgår pga. flytt från kommunen.
Nu går vi mot våren efter en vinter, som har varit ganska mild, förutom tre riktiga
vinterveckor, med skridskois på viken, och mycket snö. Fina skidspår på Golfbanan och
Norra fjället. Både El-ljusspåret 2,5 km,och 5 km var spårade. Många passade på att
njuta av detta. Även jag har åkt skridskor, och skidor, denna vinter. Nu ser vi framåt mot
våren och sommaren och alla evenemang som vi hoppas kunna genomföra i
föreningen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Våren är snart på väg! Denna underbara vackra tid när vi vill njuta av naturen. Gärna
tillsammans med familjen eller goda vänner. Men även i år begränsar Coronan oss. Vi
planerar ändå att hålla en påskmarknad utomhus med goda avstånd vid Bella Vista.
Nu bakas det för fullt av tunnbröd och annat gott till försäljning. Det kan även finnas
chans att köpa äggost och det blir även en liten loppis och lotterier.
Välkommen till vår påskmarknad lördag 27 mars 11.00 – 13.00 vid Bella Vista.
Vi har genomfört årsmötet 27 februari digitalt för första gången och det gick utmärkt
tack vare god hjälp med tekniken av Lars Abrahamsson. Alla dokument till mötet fanns
att tillgå som pdf på nätet. På vår informationssida från styrelsen kan läsas vilka som
nu ingår i byalag och arbetskommittéer.
https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174
När det gäller arbetskommittéer så önskar vi få fler intresserade att hjälpa till med
grönytor vid Bella Vista, där pågår under växtperioden ständig ans med häck-

gräsklippning och röjning av sly på vårkanten mm. Intresserad? Vill du vara med så
kontakta vår nye ordförande Kent Axelsson med epost.
Anna-Clara Olofsson
info@ljungskileorten.se
Läs på hemsidan

Detta nyhetsbrev är skickat till annaclara.olofsson@gmail.com.
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