
Årsmötet 9 april 2018
Årsmötet  genomfördes  under  trevliga  former  i
HSB:s lokal i Skäggetorp.

Ekonomin i föreningen är god, vi har ett över-
skott för 2017 på 2 289:- och vi har tillgångar på
c:a 25 000:-.

Valberedningen  har  gjort  ett  gott  arbete,  det
fanns kandidater till alla poster i styrelsen och i år
fick vi igen in en kvinnlig styrelseledamot.

Vi har nu sett konkreta förslag på en ny cykel-
och gångbana som förhoppningsvis ska underlätta
vår utfart  från området.  Dessa förslag visades på
mötet. Arbetet är planerat att börja efter semester-
perioden 2018. Enligt kommunen så är det svårt att
få entreprenörer att  räkna på dessa arbeten.  Väg-
gruppen som består av Lars-Erik Borg, Waldemar
Bau och Rolf Eklund, fick i uppdrag under årsmö-
tet att bevaka att inga förändringar sker med våra
busshållplatser. Det har framskymtat i våra diskus-
sioner att Östgötatrafiken kanske ska ta bort vissa
busshållplatser  i  vår  närhet.  Effekten  blir  ju  då
längre avstånd att gå och många av våra medlem-
mar föredrar korta promenadavstånd till/från bus-
sen.

Barhällsföreningens styrelse 2018
Ordförande: Fredrik Andersson Sparvgatan 11
Sekreterare: Rolf Eklund Ripgatan 13
Kassör och webmaster:

Pekka Akselin Tjädergatan 66
Ledamot: Waldemar Bau Järpgatan 10

Ledamot: Robert Wenemark Trastgatan 5
Ledamot: Thomas Trakell Trastgatan 13
Suppleant : Linda Linné Järpgatan 4
Suppleant och 
ansvarig grannsamverkan: 

Alf Allard Ripgatan 11

Inbjudan till firande av Barhälls 
egnahemsförening 75 år
Föreningen fyller 75 år och bjuder in till fest.

Tid: Lördag 15 september kl. 18.
Plats: HSB:s lokal Skäggetorpsgatan 6
Kostnad: 175 kronor per person

Det blir en varierad buffé plus efterrätt. Egen
dryck medtas.

Kvällen kommer bl.a. bjuda på intressant his-
toriebeskrivning rörande Barhäll.

Anmäl er redan nu genom att betala in avgif-
ten (175 kr/person) till  Plusgiro: 64 75 74-3.
Ange antal personer som kommer och er ad-
ress på inbetalningen. Anmäl även eventuella
önskemål om specialkost.

Vid  frågor  om festen  eller  buffén  kontakta  
styrelsen via e-post: styrelsen@barhall.com.
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Inbjudan till sommarfest lördag 16 juni
vid stora lekplatsen
Kl. 10 Samling vid lekplatsen för att klä midsommarstången. Ta med blommor och grönt.
Kl. 14 Midsommarstången reses.

Dans runt stången med Frida Knutsson. Lekar för barnen. Ta med eget fika.
Kl. 18 Grillarna tänds och föreningen bjuder på välkomstdrink för barn och vuxna. 

Föreningen håller med tända grillar och alla deltagare tar med något att grilla. Ta med egna 
bord och stolar, eller en filt att sitta på. Tält kommer att sättas upp.

Passa på att träffa nya och gamla grannar på vår traditionsenliga sommarfest.

Välkomna!

http://www.barhall.com/
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