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SNART DAGS ATT  BOKA IN DATUM FÖR STÄDDAG/ÅRSMÖTE I 
MYRFLODAMMEN! 
 

 
 

 

Städdag och årsmöte i Myrflodammen 26 september 2020 
 
  
Trots Corona tider avser vi att genomföra vår traditionsenliga städdag och årsmöte den 26 september 
på ett så säkert sätt som möjligt. Alla aktiviteter kommer att hållas utomhus och vi håller avstånd. Vi är 
mycket tacksamma att så många som möjligt kommer och hör gärna av dig per mail eller sms om du 
tänker komma. Har du inte möjlighet just den här helgen, men ändå vill hjälpa till är vi glada om du talar 
om vad du avser göra och när så slipper vi göra det två gånger. Kallelse och dagordning för årsmötet 
kommer inom kort. 
  
Boka in lördagen den 26 september kl. 09.00 för städdagen och 
kl. 15.00 för årsmötet. 
  
Vi träffas, trivs och gör nytta tillsammans. Det växer ju en hel del under sommaren både i backen och 
längs vägarna i området och det behöver röjas, gärna med röjsåg och trimmer.  Vi är tacksamma om 
de som har tillgång till och möjlighet att ta med sig röjsåg/trimmer tar med den! Vi kommer att ordna så 
att det finns både 2- och 4-takts bränsle till trimmer och röjsågar.   
  
I vanlig ordning samlas vi kl.09.00 nere vid slalombacken för att dela in oss i lämpliga arbetslag och vid 
12.00 tar vi lunchrast.  
  
Skidföreningen bjuder på hamburgare med bröd och fika med kaffe/saft och bulle. 
Vi stämmer av läget och fortsätter sedan om behov finns. 
  
Vi hälsar återigen alla stora som små hjärtligt välkomna och vi ser fram emot en fin dag tillsammans! 
  
Väl mött! 
Myrflodammens Skidförening 
 
 
Vill också göra er uppmärksamma på att ni snart också hittar nya versionen av vår hemsida, vi 
återkommer med information. 
 
 
OM DU HAR E-MAILADRESS eller bytt adress GÖR DU OSS EN TJÄNST GENOM ATT MEDDELA 
annkatrin.forsling@telia.se så kan vi lättare lämna information! 
 
 Ordförande Petra Grünau 070-559 66 16 Ledamot  Björn Thune 070-590 82 70 
 Sekreterare Annkatrin Forsling 070-608 56 73 Ledamot Hannibal Thorsén 070-615 51 56 
 Ledamot Hans Johansson 070-642 78 36 Ledamot Bengt Eriksson 010-483 82 83  
 Ledamot Britta Lincoln 070-603 13 46 Ledamot Andreas Lindqvist 070-269 26 92 
    

 


