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Viktigt meddelande: Föreningen söker ny ordförande

Hej alla medlemmar. Vid senaste styrelsemötet (17/1) meddelade föreningens ordförande 
Börje Andersson att han inte står till förfogande för omval vid det kommande årsmötet. 
Anledningen är personliga omständigheter.

Eftersom föreningen inte har någon formell valberedning (mandaten fick vakantställas vid 
förra årsmötet) så vänder sig styrelsen till alla medlemmar i föreningen med frågan om det 
finns någon medlem som kan tänka sig att ta över ordföranderollen. Styrelsen tar också 
tacksamt mot förslag på personer som kan tillfrågas.

Börje Andersson var en av initiativtagarna till att föreningen bildades 2013 och har sedan 
dess varit föreningens ordförande.

Börje har lovat att bistå med råd och erfarenheter så länge den nye ordföranden önskar och 
givetvis kommer samtliga handlingar (såväl fysiska som digitala) att överlämnas.

Som ordförande leder man styrelsens arbete och man är föreningens talesperson i alla frågor
som gäller kontakt med de intressenter och myndigheter som berör föreningen och dess 
verksamhet. Föreningens främsta uppgift är att arbeta för Alingsåsparkens bevarande, 
underhåll och utveckling. Under de tio år som föreningen hittills varit verksam har 
kontakterna med kommunen (som äger Alingsåsparken) varit såväl omfattande som givande
och föreningen har haft framgång i sin strävan att Alingsåsparken återigen skall bli ett nav 
för kulturella evenemang av olika slag. Från det att Parken var nedläggningshotad har 
kommunen satsat på bevarande och underhåll. Det arbetet behöver fortsätta.

Börje vill nu överlämna stafettpinnen (utan pekpinnar) till en ny ordförande. Är du redo för 
att ta över eller har förslag på lämplig person så tveka inte att ta kontakt med någon i 
föreningsstyrelsen antingen per telefon (se nedan) eller till apark.kultur@gmail.com

Börje Andersson 0705-294290 Eine Frelén 0706-658211
Christer Gustafsson 0708-208015 Berit Olofsson 0705-513664
Carl-Erik Bergsén 0703-619684 Åke Aronsson 0705-234828
Lars Olofsson 0705-513664 Göran Jansson 0706-907987
Carin Holmstrand 0703-606442

Med vänlig hälsning

Styrelsen
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