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Årsmöte och dags att lämna in
motioner

Tillfällig ändring av tiden för
inbetalning av preliminär el nr 3

Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 16
mars med början kl 10.00. Plats: Föreningsgården,
Täby Centrum. Motioner till årsmötet ska vara
styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2013.

Den preliminära elen ska denna gång betalas in
redan sista februari istället för sista mars. Skälet är
att vi haft ökade kostnader för att åtgärda
infrastrukturen för el och behöver intäkter under
februari. Inbetalningskort medföljer detta utskick.

Arbetsdagar för 2013
Arbetsdagarna för kommande år är enligt följande:
20 april
15 juni
14 september

Inga containrar till våren
Tyvärr har sorteringen i container inte fungerat
eftersom miljöfarligt avfall konstant hamnar i dem.
Det blir en ökad kostnad som alla drabbas av. Vi
kommer därför att försöka hitta ett alternativ till
dem. Ett är att hyra en liten lastbil eller släpkärra.

Medlemsnytt
Tomt
117
112
126

Medlem
JohanBlix/Susanna Widner
Marie-Louise/Anders Hanquist
Anna Lundin

Hus 117 Johan och Susanna är båda präster i Täby
församling. De har saknat en egen trädgård egen
jord att odla i och eget gräs att klippa. De har besökt
området många gånger och blivit förtjusta i det.
Medföljande är hunden Emil- en japansk spets.

Bin på Ullna igen
Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheten att
få någon att placera bikupor vid skogsranden på
södra. Vi har nu glädjen att meddela att vi fått en
biodlare att ställa upp kupor och också en medlem
(Margareta Weinesjö) att sköta om så att bina mår
bra i kuporna. På så sätt får vi bättre pollinering av
buskar och fruktträd och även tillgång till honung
tillverkad på Ullna! Bina har ju totalt försvunnit
från vårt område – numera finns det bara humlor.
Vi ser framemot denna glädjande nyhet!

Bilagor
Inbetalningskort för preliminär el nr 3

Styrelsen önskar alla
medlemmar en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År!

Hus 112 Marie-Louise och Anders är gamla
Täbybor och ser fram emot att arbeta i trädgården
och kunna ta ut sina barnbarn till huset för att leka
och bada.
Hus 126 Anna ser nya möjligheter öppna sig med
kolonistugan. Hon älskar att fixa ute och inne och
det kommer det finnas gott om tillfällen till.
Medföljande ärkattenZelma.
Vi önskar våra nya medlemmar välkomna!
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