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Missa inte!

<<Förnamn>> <<Efternamn>>
<<Adress>>
<<PNr>> <<Ort>>
<<Land>>

Årets första aktivitet 23/4, hjälp till att få Oknö
fint, träffa glada medlemmar och njut av en
kopp kaffe denna härliga vårdag! :)

Hej alla gamla och förhoppningsvis nya
medlemmar till Oknö Stugförening!
Välkomna till ett nytt år med Oknö Stugförening!
Nedan hittar ni årets inbetalningsavi för fortsatt medlemskap. Vi uppmuntrar även Er som ännu inte är medlemmar
att gå med i föreningen och bli en del av den fina gemenskap
som finns på Oknö.
Medlemsavgiften är endast 100 kr/ år och betalas via
nedan BG-inbetalning eller via SWISH på nr:
123 452 25 79. Vid betalning via swish ber vi Er uppge för- och
efternamn samt fastighetsbeteckning som meddelande. Vi
önskar inbetalning senast 30 april.

Vad får jag som medlem?

I Oknö Stugförening arbetar vi för bättre gemenskap, samhörighet
och en trevligare miljö på Oknö. Detta görs bl.a. genom gemensamma evenemang och aktiviteter, där medlemmarna träffas och
har trevligt tillsammans. Vid vissa tillfällen erbjuds gratis kaffe med
tilltugg. Innan jul ordnas en upplyst gran vid Oknöbron som ger en
fin stämning i vintertid. Som medlem har du möjlighet att framföra
synpunkter och önskemål till Styrelsen för att bidra till ett ännu
bättre Oknö. Det finns även möjlighet att hyra Kaffetorpet till ett
reducerat pris.

Föreningen behöver fler medlemmar för att leva vidare och
för att fortsätta kunna ordna med alla trevliga aktiviteter.
Vill du vara med och göra skillnad? Vi önskar just din hjälp!
Kontakta någon i styrelsen för mer info, se nedan samt
hemsidan för kontaktuppgifter.
För att underlätta i framtiden så ber vi er även att skicka in er
mailadress till vår kassör, torsten.wall@telia.com så kan vi
enklare nå ut till dig om det skulle behövas (mailadressen
kommer inte användas till annat än information från Stugföreningen).
Hemsida: oknostf.se | Facebook: Oknö Stugförening
Tack för visat intresse. Vi ser fram emot en fantastisk
sommar på vackra Oknö! // Styrelsen
Ordföranden: vakant
Samordnare: Krister Kronzell
Kassör: Torsten Wall
Sekreterare: Karin Nilsson
Fastighetsansvarig: Ingemar Alexandersson
Ledamot: Mathias Hultgren och Lizette Nilsson
Suppleant: Berit Roos och Kent Bengtsson
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan!

Medlemsavgift för 2022
Fastighetsbeteckning: (<<Oknöadress>>) <<Fastighet>>
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