Nyhetsbrev 2021-11-14

Drevvikens Fritidsträdgårdar
Hej alla!
Hoppas att ni har det bra i novembermörkret! Kanske att ni sitter och drömmer
om våren och planerar inför kommande odlingssäsong. ☺
Här kommer information som vi i styrelsen vill förmedla.
BETALNING AV JORD
Tyvärr saknas det pengar för jordinköp, så föreningen får eventuellt inte förtroende att
fortsätta med detta förfarande under nästa år. Vi har full förståelse om det var svårt
att Swisha, därför ber vi allra ödmjukast att ni som har haft problem att betala att ta kontakt
med vår kassör Irene Remmel. Mejl: kassor@drevviken.nu eller tfn: 073-7858118
Eller försök att betala själv via Closebuy.se https://www.closebuy.se/
Butikskod: 3212
Pris: 33 kr/säck (oavsett om det var dyrare vid inköpstillfället)
Betalmetod: Klarna eller Swish

RISHÖGARNA
Här får det endast ligga ris som kan flisas. Plank med spik och skruv får varje medlem ta
hand om själva.
Vill du lämna ris?
Fyll på högen mot parkeringen där bilarna står och inte efter vägen in till område två.
Kommunen hämtar högarna till våren.

FÖRELÄSNING
SOS (Nätverket odlingsföreningar söder och sydost om Söder) anordnar årets sista
föreläsning. Dessa föreläsningar är gratis för medlemmar i vår förening!
Datum: Söndag 28 november 2021
Tid: Klockan 13.00
Plats: Gårdshuset i Ekobyn, Understensvägen 113, Björkhagen. (Fika i pausen till
självkostnadspris, Swish eller kontanter fungerar.)
Anmälan & avanmälan: kari@renatur.se (max 60 platser)

ÅRSMÖTE 2022
-Boka dagen!
Datum: Lördag 23 april 2022
Tid: Klockan 13.00-14.30
Plats: Klubbstugan, ”De blindas förening”. (Lilla röda huset mittemot cafeet Torpet,
ändhållsplats för buss 180)

- EFTERLYSNING Vi söker medlemmar till styrelsen samt arbetsgruppen! Ta gärna vår valberedning om ni är
intresserade och vill veta mer vad uppdragen innebär.
Helena Arthen, mail: helena.arthen@gmail.com
Victoria DeVilliers, mail: victoriadevilliers@gmail.com

Önskar er alla en fin vinter och vi ser fram emot att se er på årsmötet i april och på lotterna
till våren igen!
Allt gott!
Styrelsen, Drevvikens fritidsträdgårdar
Frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss!
styrelse@drevviken.nu

