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Hej alla Byalagsmedlemmar!

Vi börjar med en återblick från i somras och kan konstatera att efter en trevande början med
regn och rusk så blev det bara bättre och bättre var efter tiden gick. Det har ju varit så de sista
åren.
Med detta i minne så har vi också i är lag! mer "krut" på de senare arrangemangen, vi har
t.o.m. lyckats flytta årsmötet från den24:e till den 30:e juli.

En resume'från 2004.

Vårstiimman höll vi i lokalen denZ2:e maj, med gemensamt fika och bulle som
avslufiring.

Ärsståimman höll vi på lotsudden med 60-talet deltagare. På utsatt tid efter stiimman
anlöpte IWS Viskrir lotsuddens pir, vi gick ombord och satte kurs söder ut.
Fåirden gick i omväxlande väder till Lammskiir där vi landade och åt var medhavda
matsäck.

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten.

Nu till2005.

Varståimma:

Ärsstiimma:

Lördag den 28:e maj kl. 11.00 i lokalen.

Lördag den 30:e juli.

I år kommer vi att slå "två flugor i en smäll" och arrangera en effektiv plankutläggning
innan stiimman. Styrelsen kommer att ftlrbereda sig genom att "reka" var planken ska
placeras. Det blir röd och blå led som ska beläggas med plank i alla "surhål". Vi
kommer att behöva "gubbar" som vet var planken ska ligga, båirare, spettare, sågare,
spetsare, spikare. Det kommer att bli en rejäl ruljangs. Vi avslutar med stiimma och fest.
Ett giing ser till att mat och dryck(svag och stark) finns i tillräcklig mängd. Vi räknar
med att börja strax efter lunch och vara !g!! klara med plankutläggningen innan
ståimman börjar.
Vi återkommer med tid och plats i separat kallelse.

Vi kommer också att annonseraväraaktiviteter på våra anslagstavlor på Arkö och
i Arkösund och på vår hemsida www.arkobyalag.org

Slutligen vill vi i styrelsen önska Er alla en God fortsättning på det nya året.

Lars Westerholm, Ewa Wahren, Jan Nöjd, Johnny Fältmars, Mikael Fast,
Göran Aronsson, Sten Sörstadius.


