
Hej alla medlemmar! 
 
Här kommer årets andra nyhetsbrev. Först, vad roligt att så många medlemmar kom på 
årsmötet i söndags. Det blev bra diskussioner och vi hoppas att många frågetecken rätades 
ut.  
Här är den nya styrelsen: 
Ordförande: Elisabet Wahl 
Kassör: Irene Remmel 
Sekreterare: Anette Dahlqvist  
Ledamot: Gunnar Jonsson  
Ledamot: Anneli Lönn 
Ledamot: Thereza Nordlund 
Suppleant: Åsa Nordin 
Suppleant: Carina Wesslund  
Suppleant: Rafal Pauchowski  
Suppleant: Laitho “Tao” Somjit Karlsson 
  
Städdagar 
Helgen 7–8 maj, om lite mindre än två veckor, är det dags för årets första städdagar. Vi börjar 
10.30 och håller på till 14.30 båda dagarna. I år kommer vi att kunna köra som vi brukar vilket 
betyder att vi städar och fixar några timmar och sedan avslutar med korvgrillning och 
gemensam fika. Har du sett något som behöver lagas eller fixas? Mejla då till styrelsen 
på styrelsen@drevviken.nu så tar vi med det när vi sätter ihop listan över det som ska 
prioriteras.  
 
Eldning 
Det är fortfarande oklart om vi kommer att elda under städdagarna. Det är väldigt torrt i 
marken och det kan bli så att det råder eldningsförbud. Därför får inget skräp läggas på den 
tidigare eldplatsen.  
  
Vatten 
Vattnet kommer snart att sättas på. Det finns inte något datum ännu eftersom det kommer 
att vara några riktigt kalla nätter framöver. Vi återkommer med besked! 
 
Vi behöver fler som hjälper till 
Den nya styrelsen kommer att ta tag i en del praktiska projekt som inte hunnits med eller 
kunnat utföras under pandemin. Vi behöver därför fler som hjälper till med skötseln av 
området utöver det arbete som utförs på städdagarna. Vi vet att det är många som har 
småbarn, krävande arbeten eller andra åtaganden och därför är osäkra på hur mycket de kan 
och hinner hjälpa till. Men vi om vi är många som delar på sysslorna blir de inte så 
betungande.  
Fundera därför på om du kan göra en insats – även om det bara är en eller två gånger – så 
återkommer vi med besked om i vilken form vi ska organisera arbetet. Vet du redan nu att du 
kan hugga i? Kontakta då styrelsen.  
  
Ha det fint alla så syns vi framöver! 
/Styrelsen 
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