
Hej! 

Intresseföreningen har haft årets första möte och vi tänkte informera er lite om hur vi tänker kring 

2016. 

Vi fortsätter i samma positiva anda och jobbar för att vi ska ha en fin gemenskap och trivsel i vårt 

vackra Ljungabolet, med hopp och önskan om att alla (som vill) ska känna sig inkluderade. 

 

Vi har planerat följande: 

7 Maj- Gemensam arbetsdag då vi snyggar upp/tar hand om Ljungabolet och grillar korv. 

30 Maj- Valborgsfirande med sprakande brasa på ängen (vid fotbollsplanen). 

24 Juni- Midsommarfirande på ängen (vid fotbollsplanen). 

Juli (datum ej klart) - Pub/trubadurkväll på dansbanan. Missa inte fjolårets succé! 

20 Augusti- Kräftskiva på dansbanan. 

Vi återkommer med mer detaljerad information på hemsidan, mailutskick, Fb-gruppen ”Vi som älskar 

Ljungabolet” (gå gärna med i den gruppen om ni har Facebook) samt på anslagstavlan. 

 

Eventuellt blir det även loppis i samarbete med Eva när hon har öppet hus för sin ridskoleverksamhet 

under Kristihimmelfärdshelgen. Återkommer vidare om detta.  

Midsommarfirandet som är vårt mest välbesökta evenemang är i stort behov av några fler frivilliga 

själar som kan tänka sig ställa upp med att stå en timme (eller ev. en halvtimme om vi blir fler) på 

någon av ”stationerna”. Givetvis är vi väldigt tacksamma för er som brukar vara delaktiga men vi 

behöver vara några fler… På så vis får vi alla möjlighet att tillbringa lite tid med våra nära och kära 

under de två timmar firandet pågår. Om vi inte lyckas med detta leder det till att vi får dra ner på 

antalet ”stationer” och nöja oss med lottstånd, kaffeservering och dans runt stången. Så hör gärna av 

er om ni anser er kunna ge lite av er tid… I gengäld får du träffa många glada medlemmar  och 

bidra till ett fortsatt lyckat midsommarfirande. Senast på årsmötet behöver vi veta för att kunna gå 

vidare i planeringen. 

Utöver dessa festligheter planerar vi för och tittar på kostnader för att tillverka en ny badflotte 

eftersom vår gamle (som låg vid stranden) inte har hittats. Så har du en hammare och kan slå i ett 

spik är vi tacksamma för hjälp när vi lite längre fram hugger in på detta projekt.  

För övrigt är alla är välkomna med synpunkter och idéer! Oftast hänger/bygger allt på att man själv 

har möjlighet och tid att förverkliga idéerna och givetvis till vilken kostnad. 

Vi ses! 

Intresseföreningen/Marie     

     


