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Mer kontakter mellan våra Medlemmar

Förslag att samfällighetens medlemmar ordnar Valborg, midsommarfirande samt tomtevandring
I vår samfällighet anordnas årligen valborgsmässofirande, midsommarfirande och tomtevandring av
styrelsen med hjälp av engagerade medlemmar. Dessa aktiviteter är mycket uppskattade av stora som små
medlemmar vilket visas av att de lockar så många deltagare. Dessa aktiviteter medverkar också till ökad
samhörighet, nya kontakter och grannkänsla vilket styrelsen ytterligare vill stimulera till genom detta förslag.
Styrelsen för SvSF föreslår att vi under några kommande år provar att rotera ansvaret för dessa aktiviteter
mellan medlemmarna i SvSF. Kortfattat så föreslår vi att vårt område delas in i 7 områden enligt nedan, där
de boende ansvarar för att ordna någon av ovanstående aktiviteter enligt ett rullande schema.
Lag Amiralsvägen
och Galjonsvägen

Lag Barbordsvägen
och Svinningevägen

Lag
Kommendörsvägen
och Matrosvägen

Lag Lotsvägen,
Roddarvägen och
Nantesvägen

Lag Skepparvägen
och Fyrvägen

Lag Seglarvägen
och Skutvägen

Lag Styrbordsvägen
och Styrmansvägen

Indelning i olika Lag
Indelningen i områden har gjorts med målet att hålla lagen ungefär lika stora och också hålla våra större
gator samlade, så vi inte behöver bryta en gata i två lag. De mindre gatorna i områdena har satts samman
med tilliggande större gator.
Planeringen kan se olika ut, men stöd finns från styrelsen
Varje Lag bestämmer själva hur de vill gå till väga vid planeringen av sin aktivitet, kanske välja en
arbetsgrupp eller kommitté som håller i arrangemangen. Det kommer att finnas en budget för varje aktivitet
och styrelsen kommer att backa upp arbetet genom att vi har gjort en ”körjournal” för varje aktivitet som
beskriver hur de praktiska arrangemangen brukar gå till, inköpslistor etc.). Vidare så kommer någon ur
styrelsen att medverka under uppstartningsfasen om så önskas.
Lottning av turordning på årsmötet
Om detta förslag godkänns av årsmötet så blir midsommarfirandet 2018 den första aktivitet som ordnas på
detta sätt. På årsmötet kommer då ansvaret för sju kommande firanden att lottas ut enligt Lagindelningen i
olika områden
Lottning kommer att ske av samfällighetens aktiviteter 2018-2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Midsommarfirande 2018
Tomtevandring 2018
Valborgsmässofirande 2019
Midsommarfirande 2019
Tomtevandring 2019
Valborgsmässofirande 2020
Midsommarfirande 2020

