
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårt område fyller ju 50 år i år! Som du kanske har hört ryktas, så har vi tänkt ordna  
ett gemensamt firande på gräsplanen intill Lundskolan.  
Firandet är planerat till lördagen den 3 september, med start kl. 14.00. 

 

Förberedelserna pågår. Det blir inslag såsom förfriskningar, tävlingar/lekar (för de som vill 
vara med), fiskdamm, sång & musik, tillbakablick om hur vårt område utvecklats under de 
här 50 åren mm. 
 

Vi är övertygade om att detta kommer bli en både trevlig och minnesrik dag där du själv  
i hög grad medverkar genom din närvaro. Ett ypperligt tillfälle att lära känna övriga grannar 
i området. Återkom gärna med idéer och förslag till någon av nedanstående personer. 

 

Då vi är 126 st hushåll i samfälligheten så är frågan. Hur många kommer? Detta kan ju 
variera högst väsentligt. Det är av största vikt att vi får reda på detta redan nu i 
planeringsstadiet. 

 

Vi ber dig fylla i nedanstående intresseanmälan (Obs! Ej bindande) och snarast 
lägga den i Staffan Bolters brevlåda på Såningsvägen 236. 
 
Är du mer digital av dig går det bra att svara på enkäten på: 
https://tinyurl.com/firande 

 

Varför inte göra det redan idag eller dock senast den 10 juli. 
 

Så snart program och övrigt är klart så återkommer vi med mer information.  
 

Undrar du över något eller vill bidraga med något så kan du kontakta någon av oss i  
festkommittén. 

 

Lasse  Hasse  Richard  Staffan  
 

Lasse Persson Hans Södergren Richard Silver Staffan Bolter 
Såningsv. 144        Såningsv. 240          Såningsv. 238 Såningsv. 236 
070-511 78 67              070-277 82 01 076-026 14 82 070-978 47 70 

 
  klipp___________________________________________________________________________________ 

 

Svarstalong: lämnas senast 10/7 i Staffans brevlåda Såningsvägen 236 

       alternativt på: https://tinyurl.com/firande 

Vi tycker att det här med 50-års firande låter toppenkul och kommer mycket gärna.  
 

Vi blir  ___ st vuxna (19 - ), ___ st ungdomar (12-18 år), ___ st barn (0-11år) 

Vi tycker att det här med 50-års firande låter toppenkul men kan dessvärre ej komma  
 

Namn: _______________________________  Adress: Såningsvägen nr: _____ 

SAMFÄLLIGHETENS  
50-ÅRS JUBILEUM 

https://tinyurl.com/firande
https://tinyurl.com/firande

