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Styrelsen har haft 4 st. möten under året. I övrigt har styrelsen varit kontakt med varandra
via e-post sms och telefon.
Efter förslag från förra årsmötet har en boulebana anlagts bredvid dansbanan.
Owe Kågesten har varit projektledare och har tillsammans med våra sponsorer sett till att vi
nu har en fin boulebana i Marby.
Stort tack till
Owe Kågesten Projektledare
David Andersson Häv & Gräv
Lasse Lindström Vi 3 Bygg
Lennart ”Lelle” Kellgren Ivarssons Bygg
Tobias Holmgren med grävskopan
Den 22 april genomfördes en gemensam städdag med samfälligheten.
Det var stor uppslutning och vi hann med många sysslor.
Peter Jonander och John Elliot tog med sig motorsågar och sågade upp träd och grenar som
var ruttna. Calle Olovsson ställde upp med en container till allt ris, tusen tack
Den 30 april så anordnades det Valborgsfirande nedanför sjövägen och det var stor
uppslutning.
Nytt för i år så grillades det korv under ledning av Christer Svedbergs bror som även tyckte
att alla barn skulle bjudas på godis.
Lotta Källström höll i sången när regnet precis gjorde sin entré.
För årets midsommarfirande stod Sommardalsvägen, Knekttorpsvägen och Vintervägen
Det blev ett jättelyckat arrangemang
Stort tack till er som tog tag i det och genomförde det med bravur.
Elisabeth Nordenberg har sett till att sand till stranden köpts in och Tobias Holmgren har
med sin grävmaskin fördelat ut den med precision.
Styrelsen har säkerställt att gräsklippning, dasstömning och tömning av sopor sköts under
säsongen. Eftersom det varit en sådan varm sommar som lett till att det har varit mycket
badgäster i år så ska vi se till att sopptunnan blir dubbelt så stor inför nästa säsong.
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