Sibbo skärgårds öförening rf:s medlemsinfo 1/2019
Sommaren kom i gång tidigt i år och grönskan är som frodigast just nu. Detta
innebär också att Sibbo skärgårds öförenings sommaraktiviteter kommer i gång. Här
följer lite info om vad vi kommer att syssla med denna sommar.

Talko 26.6
Onsdagen 26.6.2019 med början kl. 17.00 på Simsalö skolhus. Vi fixar skolgården
och området vid förbindelsebryggan (där Simsalödagen går av stapeln) bl.a. klipper
gräs och krattar. Inne i skolhuset fixar vi i köket, tvättar fönster osv. Vi hoppas att du
har möjlighet att komma med. Kaffe och tilltugg serveras under talkot. Om du har
möjlighet så ta med egna ”verktyg”. Anmäl gärna ditt intresse till Barbro Lindström
tfn. 050 350 7170 eller info.sibboskargard@gmail.com.

Simsalödagen 7.7
Söndagen 7.7.2019 kl. 11-14 vid Simsalö förbindelsebrygga.
Du som tillverkar produkter (bakverk, pajer, bröd, sockor, vantar, träarbeten etc.)
kom och sälj dem på Simsalödagen. Har du trångt i skåpen är detta ett ypperligt
tillfälle att komma och sälja det du inte mera behöver. Föreningen ordnar snabblotteri
(vi tar gärna emot vinster) och ankarkastning. Reservera kontanter med.
Tilläggsuppgifter ger Barbro Lindström, tfn. 050 350 7170.

Utfärd 28.7
Söndagen 28.7.2019 gör vi en utfärd till Fiskars. Preliminärt är programmet följande:
start 8.00 från Gumbostrand, morgonkaffe på Lill-Breds bärgård i Ingå, Fiskars med
guidning (ca. 1 h) därefter buffélunch på Kuparipaja plus egen tid på området. Sedan
till Fagervik med guidning i parken och museet samt möjlighet till kaffe i deras café.
Sen bär det av hemåt. Priset för utfärden är 65 € för medlemmar och 75 € för övriga.
Bindande anmälningar senast 14.7.2019 till Barbro Lindström tfn. 050 350 7170 eller
info.sibboskargard@gmail.com, som också kan ge mera uppgifter närmare utfärden.
Vi ordnar ett lotteri i bussen, så ta gärna med vinster. Utfärden betalas i kontant i
bussen.

Föreningens årsmöte hölls söndagen 26.5.2019 på Simsalö skolhus.
Barbro Lindström återvaldes till ordförande. Till styrelsemedlemmar valdes Harry
Bohm (återval), Charlotte Koski (återval), Harrieth Lindström (återval), Inger Strand,
(återval), Gun Grann (ny). Till suppleanter valdes Rea Holmberg (återval), Heidi
Mittler (återval) och Emil Helenius (ny).
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Medlemsavgiften för år 2019 är 15 €.
Medlemsavgiften för 2019 betalas på Aktia kontot IBAN FI2840557120032074
senast 10.7.2019. Anteckna i meddelandefältet vem/vilka medlemsavgiften gäller.
Vill ha information om föreningens verksamhet per e-post, även kallelserna till
möten, meddela om detta till adressen info.sibboskargard@gmail.com
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.
Meddela namn, adress, e-post adress och födelsedatum.

Välkommen att delta i verksamheten.

Sibbo skärgårds öförening rf:s styrelse önskar dig en trevlig sommar
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