Nyhetsbrev sommaren 2022

Protokoll från årsstämman 2022
Ordinarie årsstämma genomfördes den 23 april 2022. Ni hittar protokollet samt årssammanställningen
för 2021 på vår hemsida under Medlemsinfo/Årsstämma.

Röjardagen i september
Redan nu vill vi informera er om att höstens röjardag infaller den 24 september kl. 9 till cirka 15.
Det finns massor som behöver fixas, så håll utkik efter anmälan i Facebookgruppen! Vi hjälps åt och
alla som kan, ställer upp!

Kräftskiva – save the date
Äntligen kan vi umgås igen! Vi tänkte sätta upp tälten och välkomna er till badplatsen den 20 augusti.
Ni tar med egen mat och dryck. Vi sätter på kaffet och hoppas vi får fint väder och en trevlig kväll
tillsammans. Reservera datumet redan nu, så kommer mer info framöver!

Röja på egen tomt
Du som röjer på din egen tomt får inte lägga riset på samfällig mark. Var och en samlar ihop sitt eget
trädgårdsavfall och kör till återvinningen vid behov. Tillsammans skapar vi en trevlig närmiljö!

Spara på vattnet
Det är viktigt att vi alla tänker på att spara på vattnet. Både av kostnadsskäl och miljöskäl. Det tjänar vi
alla på i längden!

Godkänt badvatten
Kommunens badplatser inklusive Hultasjön har fått godkända resultat gällande badvattnets kvalitet.
Under juni, juli och augusti tas prover på badvattnet med jämna mellanrum, för att undersöka
bakteriehalterna. Senaste provtagningen var den 15 juni som visade att badvattnet är tjänligt. Låt oss
njuta av många sköna bad under sommaren! Här kan du läsa mer!

Medlemmar till intressegrupper efterlyses
Vi efterlyser fortfarande medlemmar som vill vara med och hjälpa till att ta hand om vår sjö och öka
gemenskapen och trivseln. Ju fler vi är som hjälps åt, desto mer kan vi göra!
Hör av dig till info@sjohultet.se om du vill vara med och hjälpa till!

Ha en skön och solig sommar i vårt fina Sjöhultet
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