Kalmar 2017-10-17

Information

Hej hopp allihopa!
Mörkret och rusket har då lagt sig över oss nu i oktober, även
om vi har haft några fina dagar just nu.
Styrelsen är dock på tårna och jobbar för fullt med
kommunen och ”Berga Strandpark”. Tisdagen den 24/10
kl: 18.00 kommer Projektledare Tomas Lexinger och berättar
om fixandet av stranden och bryggor. Det kommer att
annonseras om detta mötet med boende i närområdet.
Grannar och andra som är intresserade är välkomna kl: 19,00,
Vi i föreningen har en timme först med Tomas, sen får andra
komma.
Styrelsen hade under gårdagen möte med Tomas, och vi har
haft möjlighet att framföra våra åsikter för beaktan. Vi har nu
en ritning på väggen i relaxrummet som alla kan titta på.

Vår hemsida är nu igång på www.norrlidsbastun.se, här finns
information av skiftande slag, hör av dig om du vill lägga till
något.
Imorgon onsdag 18/10 kl: 09,30 har vedgruppen bestämt att
de ska klyva och stapla ved, har just du möjlighet att hjälpa
till så är du välkommen.
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Imorgon onsdag är det ”Dambastu” vanlig tid 17,00 – 19,30
Marie & Marvy eldar.
Näst på tur i övrigt är ”Herr Fotbollsbastu” lördagen den
28/10 kl: 14,00 – 19,00, alla välkomna.
Damerna går och funderar på en eventuell lördags
”lunchbastu”, kl: 12,00 – 14,30. Marvy & Marie kollar med
tjejerna imorgon om det finns intresse.
Vi återkommer med information om detta snarast.
Väl mött
Styrelsen
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