Verksamhetsberättelse 20

Årsmöte
Datum:
Tid:
Plats:

Onsdag den 14 april 2010
kl 19:00 ~ 21:00
Örestrands kursgård

Välkommen på årsmöte!
Har du betalt medlemsavgift för 2010?
Vi är en ideell förening som lägger ner mycket kraft och energi på att förbättra för dig som är
bosatt i Strandbaden. Mycket är gjort och mycket kvarstår.
Under 2010 arbetar vi för fortsatt förbättrade vägförhållanden, profilering och
marknadsföring av Strandbaden som ort. Vi tar gärna emot önskemål och ser gärna att fler
engagerar sig i föreningens arbete. Det finns möjlighet att starta arbetsgrupper under
styrelsens beskydd om ni har något ni brinner för.
En tredjedel av hushållen i Strandbaden är anslutna och det är vårt mål att hälften av
hushållen ska vara medlemmar under 2010. Ju fler hushåll som ansluter sig, ju mer pengar
har vi för aktiviteter som gagnar dig som bor här!
Det kostar knappt 28 öre om dagen att vara medlem! Vad väntar du på?
Betala in 100kr på bankgiro 5559-7306 och skriv gärna in dina medlemsuppgifter på
hemsidan om du inte gjort detta tidigare! Du kan också ta med dig 100kr på årsmötet.

Strandbaden firar 100 år!
Det sägs att Strandbadens station anlades för att avståndet mellan Höganäs nedre och
Nyhamnsläge var alldeles för långt och att det behövdes ett badalternativ till Mölle.
Nu 100 år senare vet ju vi som bor här att Strandbaden har en miljö med både åkrar, skog
och strand - vi trivs väldigt bra här eller hur?
Järnvägen och stationen invigdes på Valborgsmässoafton den 30:e april 1910. Vi kommer
att uppmärksamma 100-åringen den 9:e maj med bland annat en tipsrunda ”Strandbaden
runt” i samarbete med Korpen. Det kommer att finnas en fotoutställning på Örestrand med
förstoringar av gamla fotografier från förr. Har du gamla bilder från Strandbaden? Skicka ett
mail till adrian@wallenholm.se eller ring 070-6661535. För mer information, håll utkik på
anslagstavlor, Höganässidan i HD och på vår hemsida www.strandbaden.info.

Elavtal
Om du utnyttjar föreningens medlemsförmån i form av elavtal med Öresundskraft har du
kanske sparat en del pengar nu i vinter? Var då snäll och kom ihåg att betala in
medlemsavgiften för 2010 om du inte gjort detta redan. Vi kommer att samarbeta med
övriga byföreningar i Kullabygden under 2010 för att ta fram ett nytt avtal. De som misskött
betalningen av sina medlemsavgifter kommer inte att kunna ansluta sig till detta.

E-postadresser
Vi kommer att arbeta mer med e-post under 2010 än vi gjort tidigare och några av er har
redan nu fått denna inbjudan per e-post. Om ingen i hushållet fått detta per e-post är vi
väldigt tacksamma om ni kunde fylla i ”Jag vill bli medlem” på hemsidan så kommer ni med.
Styrelsen för Strandbadens Byaförening
Strandbadens Byaförening
www.strandbaden.info

