Nyhetsbrev december 2020

Nu har det redan blivit december och det nalkas både jul och slutet för detta ovanliga år.
Dessvärre verkar början på året inte innebära några förändringar gällande restriktioner så vi
fortsätter att hålla distans och hitta det vanliga i det ovanliga.
I Skärgårdsstad har många pyntat sina hus med ljus och stjärnor, kanske lite tidigare än åren
dessförinnan, men det är också behövligt ett år som detta. Så vackert det är att promenera och
se alla fina hus! Snön, som i vanliga fall bringar ljus och glädje, lyser med sin frånvaro, men å
andra sidan har det inte varit någon snöröjning att förhålla sig till heller.
Grönområdesansvarige har i veckan åkt runt tillsammans med medhjälpare och samlat ihop
sly från städdagen som nu finns samlat i en hög på fotbollsplanen i Västra Skärgårdsstad, i
väntan på ett bra eldningstillfälle. Det fanns planer och förhoppningar om att elda tillsammans
och dricka glögg, men liksom annat får just glöggen vänta och eldningen sköts av ett fåtal
personer.
För styrelsen börjar nu förberedelserna inför årsstämman och nästa års verksamhet. Detta
innebär att planering för kommande års utgifter görs, och att en ny budget ska ställas samman.
Inför årsstämman kommer ni som vanligt att få alla handlingar i brevlådan i god tid.
Många hör av sig till styrelsen via e-post och anmäler gatubelysning som inte fungerar. Det är
vi tacksamma för! På hemsidan finns en enkel länk till felanmälan som går direkt till
OneNordic som åtgärdar gatubelysningen. Använd gärna denna länk så går hanteringen
snabbare!
Sist men inte minst, vill vi i Styrelsen påminna om att ni gärna får hugga er egen gran i
samfällighetens skog! Se bara till att granen du tar inte ligger i anslutning till en fastighet.
Gå gärna in på hemsidan www.skargardsstad.se och läs om vad som händer i Skärgårdsstad,
och passa på att registrera din e-post för att ta del av nyhetsbreven.
God jul och gott nytt år,
Styrelsen

