
 NYHETSBREV KÄGLINGE EGNAHEMSFÖRENING NR 1 2020 
Årets första nyhetsbrev ifrån Käglinge Egnahemsförening.  

 

Arrangemang 2020 
Vi har en del nya arrangemang i 2020. I början på april så kommer påskharen på besök i Käglinge. Det 

kommer bli ägg jakt, pyssel och tävling för bästa påsk gubbe och påskkärring.  

Vi provar även ett par andra arrangemang som loppmarknad och halloween firande.  

Allt detta kommer ni hitta information om på vår facebook sida samt hemsidan. 

Bli medlem 
2019 hade Käglinge Egnahemsförening 151 medlemmar och 4 stödmedlemmar. Alla som är 

medlemmar är automatiskt med i vårt medlems lotteri. Delas ut enligt tradition på årliga årsmötet 

Att vara medlem i Käglinge Egnahemsförening kostar 150 kr per år och hushåll. Avgiften betalas till 

vårt plusgirokonto 53 55 80 -5. Fyll ert namn och adress samt e-postadress så att vi vem det är som 

har betalat in avgiften. Vi kommer att ha en hemlig gåva när vi når 200 betalande medlemmar.  

Digitala utskick 

På styrelsemötet som hölls den 16 januari beslutade styrelsen att framöver att årets inbjudan till 

årsmötet den 3 mars blir sista gången som föreningen delar inbjudan i pappersformat. Det är en stor 

kostnad för föreningen och dessa pengar man nu sparar kan användas till andra roligare saker 

istället. Vi kommer hädanefter endast att skicka ut inbjudningar digitalt. E-post, Facebook sidan och 

Egnahemsföreningens hemsida 

Under våren kommer vi att arbeta med att samla in e-postadresser ifrån medborgarna i Käglinge. Ni 

kan redan nu anmäla er till detta genom att gå in på denna länk och fylla i uppgifter 

https://forms.gle/uueKmqjw4qj9xVsj7 

Förslag på arrangemang / Aktiviteter 

Har ni förslag på arrangemang / aktiviteter så är nu mer än välkomna till att skicka förslaget till 

info@kaglinge.com så tar vi upp det på nästkommande styrelsemöte. 

Volontär 

Ibland behöver styrelsen hjälp på olika arrangemang som vi har i byn. Då behövs det ibland en 

hjälpande hand. Hör av er till styrelsen om ni vill hjälpa till. 

Styrelsen passar på att önska er alla en god fortsättning så ses vi och hörs ute i Käglinge. Har ni 

frågor eller förslag till styrelsen e-posta till info@kaglinge.com 

 

Med vänliga hälsningar  

Susanne, Torsten, Karin, Annika, Mariette, Joanna och Lars  

Styrelsen i Käglinge Egnahemsförening 
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