Nyhetsbrev november 2020

Året börjar lida mot sitt slut, och dessvärre har kanske inte så mycket förändrats sedan våren
gällande resor och restriktioner i samhället. I vår fina Skärgårdsstad märks det att fler har
spenderat sommaren hemma, då många passat på att pyssla om sina hus och göra i ordning på
tomten.
Styrelsen har fokuserat på våra grönområden och har med hjälp av entusiaster i Skärgårdsstad
gjort förändringar, som vi hoppas att ni har lagt märke till. Gemensamma grönområden har
setts över och diken har klippts. Styrelsen har utarbetat en långsiktig plan för hur vi ska sköta
området. Som ett led i detta, har flera träd fällts för att öppna upp och trygga sikten på våra
vägar.
Ett stort tack till alla som deltog på årets enda städdag, som hölls den tredje oktober! Det är
värdefullt att träffas tillsammans och göra fint i våra gemensamma områden, dels för att vi på
så sätt håller kostnaderna nere för underhållsarbete, som vi annars får lägga ut på
entreprenad, dels för att skapa ett trevligt klimat för umgänge med våra grannar. Det var
mycket som blev gjort under städdagen; en stor insats vid fornminnena i Västra Skärgårdsstad,
nere vid badet och på gamla lekplatsen i Östra. Nu är vi redo för vintern!
Årsstämman sköts som bekant upp och hölls i september istället för som sedvanligt i mars. På
grund av rådande omständigheter, valde styrelsen att hålla mötet på Runö kursgård där
Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande avstånd kunde hållas på ett säkert sätt.
Styrelsen möjliggjorde förtidsröstning, som flera boende utnyttjade. Demokrati i föreningen
kunde råda trots pandemin, vilket är bra. Även nästa år 2021 kommer årsstämman att hållas i
dessa lokaler. Kallelse till stämman skickas ut i februari.
Till styrelsen har det tillkommit en del nya ledamöter och några naturliga avgångar har skett.
Styrelsen arbetar nu bland annat med att se över kommunikationen med samfällighetens
medlemmar och påbörjar sakteligen arbetet med en mer digital kommunikationslösning.
Gå gärna in på hemsidan och läs om vad som händer i Skärgårdsstad just nu, och tveka inte att
höra av er om det finns tankar och frågor. Mailadressen är styrelsen@skargardsstad.se

Ta hand om er därute!
Styrelsen

