
Sibbo skärgårds öförening rf:s medlemsinfo 13.9.2018 

 

Höstens verksamhet är höstmarknaden söndagen 14.10.2018 kl. 13 – 16 på Simsalö 
skolhus. Båttransport från Gumbostrands förbindelsebrygga kl. 13:30 och retur från 
Simsalö förbindelsebrygga kl. 15:45. Transporten sköts av Pörtö Line och priset per 
resa är 5 €/person, barn under 17 år gratis. 
 
Vi ser gärna att du som tillverkar produkter (bakverk, pajer, bröd, sockor, vantar, 
träarbeten etc.) kommer och säljer dem på marknaden. Föreningen har dessutom en 
buffet i skolhuset med bl.a. kaffe och bulle samt soppa. Kontantbetalning, tack!  
Tilläggsuppgifter ger Barbro Lindström, tfn. 050 350 7170. 

Föreningen har för avsikt att uppdatera sina hemsidor (www.sibboskargard.fi). Det 
finns även en facebook sida (Sibbo skärgårds öförening) där man kan följa med vad 
som händer i föreningen. Tanken är att i den mån medlemmarna så önskar gå in för 
elektroniska meddelanden. Meddelanden per brevpost skickas till dem som det 
önskar.  

Vill ha information om föreningens verksamhet per e-post, även kallelserna till 
möten, meddela om detta till adressen info.sibboskargard@gmail.com 

Medlemsavgiften för år 2018 är 10 €. 

Medlemsavgiften för 2018 betalas på Aktia kontot IBAN FI2840557120032074 
senast 3.10.2018. Anteckna i meddelandefältet vem/vilka medlemsavgiften gäller. 
På grund av vissa missöden uppbars ingen medlemsavgift för år 2017. Detta går att 
rätta till i efterskott genom en frivillig avgift på 10 € som erläggs på samma sätt som 
medlemsavgiften för 2018. Ange då inbetalningskortets meddelandefält ”2017”. 
Föreningen tackar för ert frivilliga bidrag 2017. 

 
Har du någon i din bekantskapskrets som ännu inte är medlem men som vill bli det? 
Be den här personen att anmäla sig på adressen info.sibboskargard@gmail.com 

Föreningens årsmöte hölls torsdag 2.8.2018 på Simsalö skolhus. Antalet deltagare 
var 13 st. 

Till ny ordförande för föreningen valdes Barbro Lindström. Styrelsen består av: 
viceordförande Inger Strand, mötessekreterare Charlotte Koski, sekreterare Vilhelm 
Helenius, disponent Harry Bohm och Harrieth Lindström. Suppleanterna är 
kassör/bokförare Gun Grann, Heidi Mittler och Rea Holmberg. 

 

Välkommen att delta i verksamheten. 

Sibbo skärgårds öförening rf:s styrelse önskar en händelserik och trevlig höst. 
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