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GOD JUL o GOTT NYTT ÅR FUNKTIONSANSV. 

 

Så har vi återigen kommit till en tidpunkt på året då vi skall summera årets insatser, 

och tacka vår fina Funktionsgrupp för ett fint jobb, och ett härligt bemötande. 

Jag tänker på Ulrika Carlén, och Christina Bertilfeldt, som på ett utomordentligt sätt 

hanterat våra tvättstugor. Det är ju allmänt känt att Fritidsbyn är en härlig mötesplats 

och totalt tvärtemot andra tvättstugor där man kan kivas om ett litet hårstrå. Sånt 

förekommer inte hos oss, och det är självklart Ulles och Christinas förtjänst. De har 

med sin intelligens och  kvinnliga intention skapat en utomordentligt härlig atmosfär, 

så att allt fungerar till belåtenhet, och enligt säkra källor går många till tvättstugan 

bara för att få en trevlig pratstund. 

Jag tänker också på vår nyckel och uthyrningsansvarige Karin Svensson som 

hanterar uthyrning av vår fina festplats med ett engagemang, som den störste 

Världshusägare. Det är en stor tillgång för varje förening, att ha en sådan pärla, som 

Karin, och det gagnar hela föreningen.  

Flaggan i topp för vår förening är Ann-Margrethe´s mantra. Ann-Margrethe är vår 

eminenta flagghissare och även flagghalare när så skall ske. Vi flaggar med vimpel 

under säsongen och med stor flagga vid våra svenska flaggdagar. Ann-Margrethe 

hissar även flaggan för enskild stugägare vid någon speciell dag, bara vi säger till. 

För den lekfulle, men framförallt våra barn, har vi en strålande lekplatsansvarig i 

Anna-Lena Rosèn. Anna-Lena har koll på lekplatsen, så att inga farliga leksaker 

lämnas kvar och kan skada barnen. Även föräldrarna kan åtnjuta sin vistelse på 

lekplatsen, genom att bänkar och bord hålls fräscha. Vi har en fin lekplats, och det 

gäller klart för oss alla att vara observant om vi ser något, som kan vara farligt. 

I det funktionella föreningsarbetet har vi vår vattuman Thommy Salomonsson. 

Tommy ansvarar för vårt vatten till Hygienanläggningarna och ledningarna fram till 

stugorna. Det vatten, som ibland kommer uppifrån och lite olämpligt, skall vi inte 

belasta Tommy för, även om han ibland tycks ha kontakt med högre väsen. Visst nej. 

Det är bara när han spelar golf som han ibland åkallar högre makter. 

Sist men inte minst ägnar jag åt Bosse Andersson, som på ett strålande sätt sköter 

vår Hemsida, så att viktig information kommer ut, och även lite andra små artiklar 

eller kåseri som brukar vara föreningsstärkande. 

Enligt uppfattning av Rune Petersson,  

som önskar er alla  

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 

 

 


