Bävernytt

Herr Bäver säger: ”Hårda klappar!”
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På gång i
föreningen
Vidlyftig bilaga med nyheter

Tack till gårdsstädarna
Sopor i all ära, men sugen
sväljer inte allt

Inledande drapa

Efter sisådär ett år bakom ridåerna på det här föreningsbladet har
det nu blivit dags för Karin och mig att tacka för oss för den här
vändan och lämna vidare.
Våra insatser har mest inskränkt sig
till att göra någon slags layout av färdiga
texter. Tyvärr har vi aldrig riktigt funnit
tiden vi gärna velat lägga på material som
ordflätor, serierutor, intervjuer, kåserier
Stafettpinnen går vidare

och annat krimskrams som kunnat lätta
upp stämningen. Det blir ju lätt lite
tungrott om nyhetsbladet bara innehåller
nyktra dekret och förhållningsregler, eller
hur?

Å andra sidan är det viktigt att nödvändig information kommer
ut till medlemmarna med jämna mellanrum och det är ju själva
poängen med Bävernytt.
Mitt i allvaret finner man
ändå en mild humor som vi båda
hoppas får mer utrymme i
framtiden – om bara tiden räcker
till. Det ska ju inte vara en plåga
att få nyhetsbladet i brevlådan
och man ska ju kunna ha mer
glädje av det än i botten av kattsandslådan. Jag menar –
betrakta till exempel namnet på
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utskicket. Bara det inbjuder ju
till att dra på smilbanden.
I förhoppning om en framtid med lika mått av nöje och allvar!
- Daniel Krauklis

Notiser
Anita Prins, Barbara-Ann
Palm, Christian Larsson, Eva
Holmström, Franco Palombit,
Glenn Woods, Gunnar Samuelsen,
Johannes Ghebremicael, Jörgen
Nyberg, Kerstin Falne, Lennart
Flisager, Lennart Holmgren, Liisa
Casserborg, Liljana Ctitanovic,
Marianne Holmgren, Marianne
Karnehammar, Mattias Lindgren,
Monika Gerkhe, Sauli Lindén,
Sixten Pettersson, Tekola Worku,
Ulf Welander, Yasemin Lundberg,
Åström.

Tack till gårdsstädarna!
Vi vill tacka alla som var ute och
snyggade upp vår gård. Möjligheten
att närvara vid två olika tillfällen
har rönt uppskattning av er
medlemmar och är något som vi
kommer att sträva efter vid nästa
städdagar. Med vetskapen om bra
uppsnygging före vintern är det
lättare att se fram emot vårens städdagar som då blir enklare att genomföra – alla är förstås välkomna till
den vårstädningen. Höstens
städdagar inföll den 8;e och 16;e
November

Söndagen 16 november var
dessa med:
Christian Larsson, Doris
Nyblom, Haiman Vjekoslav, Lars
Nyblom, Marianne Holmgren,
Mattias Lindgren, Mikael Olsson
(Om vi har blandat ihop namn
eller helt enkelt glömt bort någon så
ber vi förstås om ursäkt)
Vi kan också notera att några
har varit med båda gångerna. Ett
extra stort tack till er!

Lördagen den 8:e var följande
personer med:

Styrelsen
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Information från
styrelsen
Sopsugen sväljer inte allt
För några veckor sedan var det dags
igen. Stopp i sopnedkastet. Vi måste
alla tänka till lite innan vi öppnar
luckan. Denna gång var det för
mycket tidningar som hade fastnat.
Det går att slänga enstaka tidningar
men inte buntar som orsakade

problem denna gång. Dessa
utryckningar kostar naturligtvis
pengar för oss som förening. Om du
är det minsta osäker på vad du får
kasta i sopsugen ska du läsa i
medlemspärmen under flik 23.

God jul och ett gott nytt år!

3

