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Hej alla medlemmar

År 2020 närmar sig sitt slut  och vi i styrelsen vill önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott 
Nytt År. Ett mycket märkligt år går som sagt mot sitt slut. Ett år som präglats av inställda aktiviteter
och begränsningar i socialt umgänge. För några har det blivit extra tragiskt när pandemin ryckt bort 
någon närstående.

Vi i styrelsen har efterhand nödgats ta flera beslut som inneburit att planerade verksamheter måst 
ställas in. Den enda publika tillställningen som har kunnat genomföras var tipspromenaden den 13 
september. Då hade vi otur med vädret vilket gjorde att det blev mycket begränsat med deltagare. 
Styrelsen har inte haft något fysiskt möte efter det konstituerande mötet i samband med årsmötet 
den 28 maj. De beslut som fattats har gjorts genom omröstning via e-post eller per capsulam som 
det heter på juridiskt språk.

Även om de publika tillställningarna fått ställas in så har inte verksamheten varit helt nedlagd. Vid 
ett antal tillfällen under augusti månad har styrelserepresentanter och andra medlemmar varit i 
Parken och rensat ogräs och den 23 nov. var det ett glatt gäng av styrelserepresentanter och andra 
medlemmar som tog ned järnbågarna med kulört belysning för renovering.  Bågarna skall blästras, 
målas och förses med ny kulört led-belysning och markfästena skall bytas ut. Ett arbete som 
bekostas av Alingsås kommun. Kommunen har också under senhösten låtit lägga om taket på 
restaurangbyggnaden så att takläckage nu är ett minne blott. Reportage om detta fanns i 
Alingsåstidningen den 28 nov.

I början av år 2021 kommer styrelsen att ha ett fysiskt möte då vi bl.a. skall lägga upp en 
verksamhetsplan för året. Sedan får tiden och pandemiläget avgöra vilka av planens verksamheter 
som går att genomföra.

Till medlemmar som har e-post bifogas det justerade årsmötesprotokollet. Medlemmar som får detta
cirkulär som vanlig frimärkspost kan istället rekvirera årsmötesprotokollet via tel. 0705-294290.

Vi hoppas att vi kan se fram emot ett mera normalt år 2021 med div aktiviteter i vår kära folkpark.

Med vänlig hälsning

 Styrelsen 
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