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STYRELSEMÖTE 210509 

Var vårt första fysiska möte sedan 

årsmötet 2020. Och det kändes 

skönt att kunna sitta runt samma 

bord även om det var ”corona" 

avstånd mellan oss. Vi gick genom 

verksamhetsberättelsen, motioner 

och styrelsens propositioner. En av 

dessa är ev. solcellsbelysning i vissa 

vägkorsningar. En annan handlar 

om en grillplats. 

Vi är positiva till bildande av ett 

medlemsråd, föreslaget av en av  

våra medlemmar. 

Vi behöver göra en ny infiltration 

till en kostnad av 500,000 skr. 

Vår mailbox har lidit av 

begränsningsproblem så vi får en 

ny info@gyllebosjo.se, dessutom 

till lägre pris. 

Även i år får vi ett överskott dock 

lägre än förgående år. 

Vi har blivit erbjudna 

helikopterflygning den 12 juli kl 18. 

 

 
 
Ordförandes funderingar. 

Nu är hänryckningens tid, tiden 
mellan hägg och syren. Då våren var 
sen i år blev denna tid kort, knappt 
ens en blinkning. Detta kunde jag 
konstatera när jag såg mina lila 
syrener slå ut för några dagar sen. 
Nu gäller effektivitet. Andas in, fyll 
dina lungor med väldoft, se den 
blommande maskrosen med sin gula 
blomställning rikta in sig på solen. 
Min mor var alltid snabb att göra 
maskrosvin. I skogen hörs en 
symfoni av fågelsång. Du lever i 
varje sekund, i varje andetag, 
glömmer små vardagliga bekymmer 
för en stund. Vi firar mors dag, alla 
mödras dag, som genom sin 
trygghet, värme och som alltid 
funnits där för att ta hand om dig 
och mig till de vi är idag. 

Det är nu jag kommer att tänka på 
vilken tur vi haft, så mycket kunskap 
vi besitter tillsammans. Jag tror jag 
varit inne på det förut. Ett 
Medlemsråd, där dina kunskaper 
och kontakter kunde bilda en bank 
dit vi i styrelsen kunde vända oss för 
att få råd. Låt oss skapa detta 
nätverk - ett Medlemsråd! 

Vi bygger nu ett mer robust digitalt 
nätverk med bättre e-postkapacitet  
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dessutom till ett lägre pris. 
Samtidigt skapar vi snabba länkar 
mellan vår fb-sida och hemsida inte 
minst då vi önskar att våra 
medlemmar skall bli vana vid att gå 
in på vår matnyttiga hemsida. Claes 
håller i trådarna. 

Vi utvecklar våra stigar för att göra 
dem attraktiva, och lättfunna med 
enhetlig markering, men vi vill inte 
bygga ut dessa mer än de nyttjas det 
måste vara balans på nytta och 
kostnad. På så sätt kan vi nå våra 
grönområden och göra dessa mer 
attraktiva. Nu när vi börjar gå mot 
högsäsong vill jag  påminna om våra 
soptunnor som skall förvaras  

 

innanför tomtgränsen. Det har hänt 
att tunnor satts ut för nära vägen 
inför tömning och sedan stått kvar 
flera dagar och vid något tillfälle 
blivit påkörda. 

Under högsäsong är det fler ute på 
vägarna inte minst barn. Så snälla, 
tänk på att hålla uppsikt och 
hastigheten.  

Du har förmånen att bo i ett av 
Sveriges vackraste och mest 
attraktiva områden med snabbt 
stigande priser på villor och mark. 

 

 

Sköt om er och ha en 
underbar Midsommar så ses 
vi på årsmötet den 10 juli. 


