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Ur mitt perspektiv
Trängsel i storstadsmiljö och omtanke om varandra ute i 
landet. Vad är det som händer och varför tas beskeden om 
omtanke och varsamt umgänge emot på så olika sätt 
beroende på i vilka miljöer vi vistas?
Lars Kjellberg

Ändringar i våra arbetsgrupper
Det fanns ett uppdämt behov av lite om instruktioner för vilka 
arbetsuppgifter som kan fördelas mellan de arbetsgrupper vi 
slutligen bestämde oss för att inleda vårt arbete med.
Ledtanken var och är alltjämt att få flera att göra mera till 
förmån av att inte lägga allt arbete på en person.
Vi enades om ett arbetsdokument, som i och för sig är ett 
levande dokument, men ändå successivt förändras med 
hänsyn till hur behoven utvecklas.

Nu har Bo Holmqvist meddelat att han på av honom anförda 
skäl väljer att träda tillbaka och ”bara bli en vanlig medlem”.
Bo har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att föreningen 
bildades och hans särskilda intresse för Teknikfrågorna kan 
inte ha undgått någon. Vi är givetvis tacksamma för det 
arbete som han lagt ner för att utveckla vår förening och att 
någon väljer att frånträda sitt uppdrag får anses vara fullt 
naturligt eller beskrivet på annat sätt ”nu får någon annan ta 
vid och köra vidare”.

Styrelsen har tagit del av beskedet att Bo träder tillbaka och 
nu beslutat om följande förändring vad gäller samordning 
mellan arbetsgrupperna
Teknik o Partners Lena Aspling Fallgren
Träffar Johnny Björnberg
Ställplatser och Camping: Birgitta och Lennart Jönsson
Sociala nätverk: Claes Wallén

Det händer hela tiden något i vår omgivning och om det 
återkommer vi ett kommande månadsINFO. Vi anser däremot 
det viktigt informera er om förändrade uppdrag där någon 
lämnar sitt och andra tillkommer.

Namnbrickorna
Önskemålet om namnbrickorna har vi nu hittat ”en hyfsad 
lösning” på. Med ett vadderat minikuvert kan vi skicka två 
namnbrickor med enkelt porto där har vi har 4 gram tillgodo 
till nästa portogräns. Vi försöker spara på föreningens utgifter.
De bör komma iväg under nästkommande vecka.
För er som tillkommit som nya medlemmar dröjer det lite 
längre, men ha förtröstan de kommer.
Och på förhand, stort tack till AllMedia, som sponsrar 
föreningen med dessa eleganta namnbrickor.
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