
Årsmöte Östra Sönnarslövs Byalag
Onsdagen den 8 september kl 18:30

Som alla säkert känner till vid det här laget så har Byalagets årsmöte på grund av pandemiläget skjutits på 
framtiden. Nu när alla är vaccinerade och restriktioner förmildrats har styrelsen beslutat att verkligen ge-
nomföra årsmötet den 8 september kl 18:30. Mötet kommer som vanligt att hållas i Folkets Hus. Årsmötet 
är endast öppet för betalande medlemmar. Om du vill deltaga och inte redan är medlem så går det bra att 
lösa medlemsskap vid entrén eller följa anvisningarna nedan.
 Vi kommer att erbjuda enklare förtäring och dryck.

Bli medlem i Byalaget (om du inte redan är det)

Östra Sönnarslövs Byalag är en intresseförening som drivs av entusiaster. Vi har en blygsam budget med 
intäkter från medlemsavgifter, ett kommunalt bidrag och under 2020 även ett generöst bidrag från en av 
medlemmarna i Folket Hus-förening i samband med försäljningen. Även om ekonomin efter ett år av låga 
kostnader är förhållandevis god, så är vi beroende av medlemsavgifterna. Vår ambition är att satsa mer på 
aktiviteter i byn och det underlättas av en inte allt för blygsam kassa.
 Medlemskortet ger 10 % rabatt vid köp av växter hos ÖSPAB. Som medlem får du rabatt vid köp av 
fotografier under konstrundeutställningen i Folkets Hus. Medlemmar festar gratis efter årsmötet vid Folkets 
hus.
 Det kostar endast 50 kr för enskild och 100 kr för familj per år. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 
5820-4090 eller via Swish 1234 490 470. Glöm inte att ange namn och adress.

Löfvet via e-post

Snälla bybor, skriv till lofvet@osonnarslov.se att ni vill ha vår lilla skrift och annan information som e-post. 
Det skulle underlätta väldigt mycket för oss och spara både papper och toner. I dagsläget skriver vi ut ca 200 
exemplar av Löfvet och delar ut helt ideellt och utan ersättning. Dessutom, ni som väljer att få Löfvet med 
e-post får bilder i färg och snart även rörliga bilder. Glöm inte att ange namn och adress när ni mailar oss.

Denna skrift utges av Östra Sönnarslövs Byalags styrelse. 
Ansvarig utgivare är Lars Kjellberg.
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