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Program för 2016 
Vecka 13 
Trädgårdscontainern kommer på plats! 
 
Vecka 13                         
Samtliga sopstationer sätts i drift. 
                                                
Lördag 7 maj kl 10.00 Städdag 
Anmälan och samling på Prärien med räfsor o d 
 
Midsommarfirande Enligt separat anslag 
 
Söndag 10 juli kl 10.00 Årsmöte på Prärien 
Separat kallelse kommer att anslås på anslagstavlorna vid 
sopstationerna 
                                   
Vi behöver någon eller några som är intresserade av att 
hålla i midsommarfirandet och kanske ytterligare 
festligheter. Hör av er!!!!    
                                                                                               
Styrelsen 
 
 

Sopor 
 

I trägårdscontainern skall endast 
finnas avfall från trädgården. Större 
grenar och träd måste kapas till mindre 
enheter. Packa väl. 
 
Hushållsavfall/brännbart avfall kastas i containern. 
Tidningar, glas, metall och förpackningar av kartong 
och plast kastas i därför avsedda kärl. 
Ni slipper alltså köra avfallet till återvinningsstation i 
Ahla. 
 
Stora förpackningar (t ex till tv-apparater) skall inte 
kastas i containern/kärlen. Detta får Ni själva 
ombesörja till kommunens återvinningsstation i Ahla. 
 
Packa väl (t ex stampa på ölburken) i kärlen så får vi 
plats med mer! 
 
Ni som hyr ut er stuga se till att hyresgästerna får 
information om vår sopsortering. 
Om alla hjälps åt att sortera rätt kommer kostnaderna 
för renhållningen att kunna hållas nere. 
 

 
Ordföranden Mårten Ebers träffas på telefon 070-
676 12 90 eller; 
E-post: ordforande@sommarbo.nu 
Stugadress: Slingan 5 
 
Ni kan också kontakta styrelsen på 
styrelsen@sommarbo.nu 
 
 

Hemsida 
www.sommarbo.nu - Föreningens hemsida! 
Styrelsen har startat en egen hemsida; www.sommarbo.nu 
som är under utveckling.  
 
I detta informationsbrev undrar vi om det finns någon 
medlem/anhörig i föreningen som är duktig på att 
konstruera hemsidor och hjälpa till att hålla hemsidan 
aktuell. Om någon av Er medlemmar eller anhöriga är 
intresserad att hjälpa till med att få vår gemensamma 
hemsida ”up running” så skriv ett meddelande till styrelsen 
på styrelsen@sommarbo.nu. 
 
Styrelsen håller också på med att uppdatera 
medlemsregistret när det gäller e-postadresser, bland 
annat för att vi skall kunna bli snabbare med att informera 
Er medlemmar via e-postutskick i alla typer av frågor.  
 
Dock saknar vi många e-postadresser till Er medlemmar. 
Så vi vill gärna att Ni skickar in aktuell (en eller flera) e-
postadresser där vi kan skicka ut information och 
nyhetsbrev i framtiden. Information om e-postadresser 
skickar Ni också till styrelsen@sommarbo.nu. 

 

 

Nu finns vi också på Facebook 
Småstugeföreningen Sommarbo 
Skummeslövsstrand 
 
På Facebook tänker vi sprida information till våra 
medlemmar och besökare. Gilla oss så missar Du inget.  
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Städdag lördagen den 7 maj med 
start kl 10.00 – Kristi 
Himmelsfärds 
 
Anmälan sker på Prärien så vi kan ”pricka” av de som 
deltar. Föreningen bjuder på förtäring. 
 
Vi påminner om avgiften på 200 kronor per stuga för 
de som inte deltar i städdagen. Betalas in till bg 5274-
1170 med angivande av tomtnummer. 
 
Vi hälsar också ”nya” stugägare 
välkomna till Sommarbo! 
 
Inbetalning av medlems- och renhållningsavgift 
(se bifogad faktura). 
Medlemsavgiften är 300 kr, renhållningsavgiften 900 
kr och, för Er som inte medverkade på städdagen 
2014, städavgiften 200 kr. 
 
Inbetalas till bg 5274-1170 - Småstugeföreningen 
Sommarbo – omgående, dock senast 2015-04-01.  
Tomtnummer måste anges på inbetalningen. 
 
De som önskar erhålla årsmötesprotokoll, 
årsredovisningen eller medlemsförteckningen 
kontakta ordföranden, gärna per e-post, så skickar vi. 
 
Ni som säljer era hus – meddela ordföranden! 
 
Saknar ni någon information - hör av Er! 
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