Bästa Älgöbo!
Vår fastighetsägareförening har ekonomi för att stödja små projekt/
förbättringar. Har du förslag på hur vi kan göra Älgö till ett ännu trevligare
ställe att vara på? Stora och små förbättringar. Alla idéer är välkomna!
Vi letar just nu efter fler som vill engagera sig i styrelsen eller i enstaka
projekt. Om du är intresserad eller vill veta mer, hör av dig till någon av oss
i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finns även på anslagstavlan vid
Barnbadet.
Om du inte är medlem, passa på att bli det nu. Swisha medlemsavgiften
250 kr till 123 510 59 03 (ange ditt namn, e-postadress och
fastighetsbeteckning i meddelanderutan), eller sätt in 250 kr på
PG 830 87 30-4. Medlemsavgiften är per fastighet, så alla i hushållet ingår i
en avgift.
Vid årsmötet den 23 augusti i år valdes följande styrelse: Ylva Palmbäck
(ordförande), Klas Schöldström (vice ordförande, kassör och administratör
Facebookgruppen), Elsa Haslum (sekreterare och sammankallande i
Bastuprojektet), Lena Bagger (medlemsansvarig), Leif Bergman (ansvarig
för underhållet av badhuset i slutet av Berghemsvägen), Ali Kermani
(ansvarig för hjälpen till äldre i riskgrupp och sammankallande av
arbetsgruppen för Julmingel), samt till suppleanter Gustav Myrsten och
Per Andersson.
Vi har liksom förra året arbetat vidare med vår vision "Trivsel för alla
Älgöbor" men har p g a Coronapandemin inte kunnat arrangera våra
traditionella Valborgs- och Midsommarfirande. Vi hoppas att det 2021
skall bli möjligt att ha en valborgseld igen, och att vi tillsammans skall
kunna klä midsommarstången och fira midsommar med traditionsenlig
dans och lekar ackompanjerade av Jess.
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Under våren beslutades att gå ut med en förfrågan om det fanns äldre
som behövde hjälp med att handla och liknande under Corona, och om
det fanns volontärer som kunde hjälpa till. Att gå runt på Älgö och dela ut
lappar visade sig vara ett bra sätt att komma i kontakt med våra
medlemmar. De flesta verkade ha grannar eller släkt som erbjudit sig att
hjälpa dem, men de tyckte att det var ett bra initiativ av
fastighetsägareföreningen. Gensvaret var kanske inte så stort men mycket
positivt. Fyra äldre anmälde att de behövde hjälp och tre volontärer ställde
sig till förfogande. Under våren, sommaren och början på hösten har vi
handlat mat regelbundet, några gånger per månad och vi har även tagit ut
medicin till de äldre. Det har betytt väldigt mycket för dem, inte bara att få
hjälp med att handla, men också för att bryta isoleringen.
Vi har ansvar för underhåll av badhuset i slutet av Berghemsvägen. Badet
ägs av kommunen, och föreningens medlemmar har ensam nyttjanderätt
till badet. Vi betalar ingen hyra, men har ansvar för att sköta underhållet. Så
passa på att nyttja detta fina badhus, och se till att ta väl hand om det när
det används.
Vi kommer även i år att ha julglögg med julgransförsäljning till ett
förmånligt pris för medlemmar. I år kommer det att vara lördagen den 12
december kl 15-18. Alla Älgöbor är varmt välkomna!
Väl mött på Älgö!

Ylva Palmbäck
Ordförande
ylva.palmback@gmail.com , 0768-797497
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