Välkommen till Myrflodammen!

Som ny ägare i Myrflodammen vill vi informera dig om Myrflodammens Skidförening. Vi är en mycket
aktiv förening där de flesta som har hus eller lägenhet är medlem. Naturligtvis är det helt frivilligt att
bli medlem, men vi vill så klart gärna se er som nya medlemmar. Tillhör du bostadsrättsföreningen
Brosslaren så är du med automatik medlem och bostadsrättsföreningen betalar samtliga
medlemsavgifter. Avgiften är för närvarande 900 kronor per verksamhetsår och vad får man då för
dessa pengar:


Längdskidspår som spåras när snötillgång är tillräcklig 3-4 gånger per vecka av Skistar. Vi kör
våra spår gemensamt med Orrliden och Gilleråsen och kallas då tillsammans för MOGspåren.



Vår lilla slalombacke pistas 1 gång per vecka. Också här förutsatt tillräcklig snötillgång.



Städhelg och årsmöte i september. En mycket uppskattad aktivitet som samlar ett 60-tal
medlemmar varje år att hjälpas åt att röja, städa och göra andra för året uppkomna
arbetsuppgifter. Föreningen bjuder då på lunch i backen och kaffe med dopp.



Övriga evenemang informeras om på hemsidan och anslag sätts upp på anslagstavlor i
området. Det kan vara marschaller i backen på nyårsafton och att man samlas där kring 12slaget, påskaktivitet med slalomtävling för barnen och alla bjuds på grillkorv med tillbehör.
Påskaktiviteten är otroligt uppskattad och samlar ungefär 150 personer varje år vi haft det.

Som ni ser har vi en hel del aktiviteter. Vi har också två vindskydd med grillplats, som vi finansierat.
Det ena vindskyddet (även kallad slogbod) är placerat intill slalombacken och det andra längs det
gula spåret.
Gå gärna ut på vår hemsida www.myrflodammen.se för att få senaste nytt. Ändrar du mailadress är
vi också naturligtvis mycket glada för att få den nya annars når vi inte ut med information till dig.

Väl mött och hoppas du vill bli medlem!
Styrelsen Myrflodammens Skidförening
/Annkatrin Forsling, sekreterare

