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Årsmöte söndag 3 februari
kl 11: Sven Olov Norlin från Rimbo Bouleförening
berättar om deras verksamhet.
Kaffe och smörgås serveras
kl 12: Årsmöte. Handlingar finns att hämta hos ord-
förande Anders från måndag 28 januari. Du kan få
dem mejlade till dig om du kontaktar lisbeth.eriks-
son@uppsala.se De delas förstås ut på årsmötet.
Om du har en motion till mötet, ska den vara sty-

relsen tillhanda senast 24 januari.
Ingrid Sillén (tel 070 778 22 01) är sammankal-

lande i valberedningen. 

Oj vad året har gått fort. Vi kan minnas den
varma och torra sommaren och hösten, men
också närliggande händelser med stormfällda

träd och elledningar.
Verksamheten i bygdegården pågår som vanligt. Vi

saknar Kjells medverkan i styrelsen, hans kunnande runt
fastighetsfrågor har vi inte lyckats kompensera. Caglar
kom till vår hjälp vid sommaren med sina datakunska-
per (när ämnesområdet kommer på tal får vi andra
något tomt i blicken). Han har bland annat lagt om vår
hemsida. Att han sänker vår medelålder med ett decen-
nium känns lite förtröstansfullt. 
Vi har fått hjärtstartaren på plats (med bidrag från

Roslagens Sparbank) och hoppas att aldrig behöva an-
vända den. Däremot vill vi att så många som möjligt ska
ta chansen att få utbildning på den. Vi har satt ihop ett
paket med utbildning i HLR, Första hjälpen och ”72
timmar”, som vi förlägger till en lördag eller söndag.

Hör av dig om du vill delta, en grupp kommer att träffas
senare i januari men vi kan ordna ytterligare grupper
efter behov. Nyårsstormen visade hur aktuellt det är att
uppdatera sig i hur man kan förbereda sig för att klara
”72 timmar” efter en sådan händelse.
Vad gäller Smalsjön och förslaget om sänkning av vat-

tennivån har samfällighetsföreningen överklagat beslu-
tet. Bygdegårdsföreningen har också överklagat, med
inriktning på vårt engagemang i badplatsen.
Nytt år betyder förnyat medlemskap. Väl mött under

2019 med början vid årsmötet!

PS. efterlysning: jag blir ibland hänvisad
till någon annan. Det vore kul att träffa
någon annan.

ANDERS ERIKSSON, TEL 0175-631 15

Ordförande har ordet

Soppmiddagar 
Onsdag 13 febr kl 17.30 
Cecilia Arnström från Norrtälje Katthem blev årets
Rospigg 2018 för sitt engagemang för husdjuren.
Hemsida: https://kattcenter.se  

Onsdag 13 mars kl 17.30 
Tanja Dyredand, Edsbro Yoga, berättar om sin verk-
samhet och kanske får vi prova på enklare övningar. 

Onsdag 10 april kl 17.30
Roland Henningsson berättar om Roslagsbjörnen,
kraftkarlen från Gottröra.

Årsmötet 2018: Karin Westman, Anders Eriksson, Kjell Weimer, 
Ing-Marie Ek och Lisbeth Eriksson.



Du som får detta medlemsblad som brev på posten:
om du har en mejladress är vi tacksamma att få
den, allt för att få ner portokostnaden för utskick.
Skicka din mejladress till karinwestman@telia.com

Anmäl till Karin Westman, tel 076 832 99 95, några
dagar i förväg att du kommer till soppmiddagen så vi
vet hur mycket mat som ska förberedas.
Reservation för ändringar i programmet. 

Natur, ull och tweed
Torsdag 21 mars kl 18.00
Ann-Kristin Hult har varit på Yttre Hebriderna. Hon
visar bilder och berättar.
Kaffeservering.

Gårdsdag 
lördag 27/4 kl 10–13 
Kratta, röja, putsa, spika, såga, riva, laga och dona.
Lunch serveras efter väl förrättat värv.
Vi kommer att ta bort en del av lekredskapen på går-

den eftersom de inte längre är säkra och stabila. 
Kommer vi att anlägga en boulebana?

Majbrasa 
tisdag 30/4 kl 20

Föreningen har alltid behov av flera personer som kan
göra mindre och specifika insatser. Hör av dig så vi kan
se vad just du skulle kunna bidra med. 

Vårfest 
lördag 18/5. Boka kvällen i din almanacka, vi åter-
kommer om detaljerna.

Midsommarafton 
fredag 21/6.Här behöver vi hjälpande händer, hör av
dig till Karin 075 832 99 95!

Sommargudstjänst 
onsdag 10/7. Edsbro kyrka flyttar till bygdegården.

Hantverkskvällar
torsdagar kl 18–21. 7/2, 21/2, 7/3, 21/3 (Natur, ull
och tweed, se ovan), 4/4, 18/4
Vi fortsätter med torsdagskvällar för dig som vill

hantverka tillsammans. Hör gärna av dig till IngMarie,
tel 070 359 32 60, med frågor eller idéer och framför
allt: kom till bygdegården med ditt materiel. Ta med
eget fika.

Våra fortgående grupper 
träffas under våren:
Damernas handarbete måndagar kl 12–15.
Anne-Louise tel 0175-631 53.
Pingisgruppen måndagar kl 18.
Ulf tel 0175-631 34.
Bygdekunskap/kartkurs kommer att träffas fem
gånger i april/maj. Anders tel 0175-631 15.


