Lite information från styrelsen.
Efter en turbulent tid i juni så har en ny styrelse fått stabilitet i föreningen. Styrelsen har ett
ansvar inför medlemmarna, och vi jobbar ständigt med att försöka förbättra oss.
Vi hoppas och tror på att alla föreningens medlemma ser framåt, och att vi alla ”drar” åt
samma håll.
Konstruktiv kritik är viktigt. Då kan vi alla utveckla föreningen gemensamt. Tillsammans har
vi mycket att vara stolta över!

Vad har hänt i år!
Den 6 juni tilldelas vi Svenska flaggan för vårt miljö- och kulturarbete. Flaggan delades ut av
landshövding Maria Larsson vid slottet.
Under sommaren har en Boule turnering avgjorts under ledning av Mats Nyqvist. Stort
intresse från medlemmarna.
Kulturhuset är klart till i början av nästa år. Designgruppen m.fl. har gjort ett fantastiskt jobb.
Trivselgruppens arbete och öppna grindar med musikunderhållning. Kaffe och våfflor i högt
tempo.
Solcells kurs. Vi har ett egen mobil miljövänlig ladd station vid dansbanan.
Många kolonister har också i år hjälpt föreningen med div. jobb. bygg, möbler och skötsel av
blommor i en positiv anda.
Alla medlemmar har gjort ett fantastiskt miljöarbete under 2016, och vi lyckades nå upp till
”bronsnivå” i Miljödiplomering under 2016. Utdelning av bronsmedaljen kommer att ske vid
årsmötet 2017 av Koloniträdgårdsförbundet.
Den kulturhistoriska gruppen har haft ett flertal möten och har kommit till den sista sidan i
boken/häftet. Offerter från tryckeri och layout har vi fått in. Vi har fått fördelaktiga priser.
Vi jobbar med att få bidrag för detta.
Vår förhoppning är att kunna presentera boken/häftet till årsmötet den 25 mars 2017.
Byte av flaggstångslinan var en publikdragande och uppskattad händelse. Vår vaktmästare
Pelle hade full kontroll på det hela.
Många kolonister har också i år hjälpt föreningen med div. jobb. bygg, rep. vatten möbler
och skötsel av blommor i en positiv anda.
Vid nästa årsmöte väljs nya medlemmar in i styrelsen. Vår förhoppning är att kommande
styrelseledamöter har en positiv inställning till föreningen och dess utveckling.
Nästa år är det jubileumsår 100 år. Styrelsens målsättning är att vi kan få till ett fantastiskt
år.

Älvtomta koloniförening startade den 17 augusti 1917. Men i år, så är den 17 augusti en
torsdag. Inget fel på torsdagar…
Men den 19 augusti är en lördag och den passar bättre. Styrelsen jobbar med olika förslag till
jubileumet. Medlemmar som har förslag och vill engagera sig i jubileumsåret är mycket
välkomna.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God jul och ett Gott nytt år!

