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JACKY THANG

Medlemsblad 2020-2
Äntligen håller du Värnamo Trädgårdsförenings medlemsblad nr 2 i din hand. Vi vet att du har

längtat precis som vi.

Fortfarande håller pandemin oss i ett järngrepp och vi väljer att följa folkhälsomyndighetens

rekommendationer för att minska smittspridningen. På ett extra styrelsemöte togs ett enhälligt

beslut att ställa in alla aktiviteter resten av året. Vi hoppas att rekommendationerna efter nyår är

sådana att vi kan genomföra nya aktiviteter nästa år. 

Under hösten kommer styrelsen att planera för kommande års aktiviteter. I skrivande stund vet vi

inte om de inställda aktiviteterna kan genomföras nästa år men vi hoppas att vi lyckas med

några. Vi är tacksamma för de förslag som kommit från medlemmar och vi hoppas vi kan

genomföra dem under nästa år eller senare. 

Vi vill påminna om att det är fritt fram att genomföra privat trädgårdsvisning eller andra aktiviteter

i egen regi. Den som vill får dela sitt trädgårdsevent på föreningens facebooksida.

Är du eller någon du känner, intresserad av att hjälpa till med styrelsearbete och dylikt kan du

kontakta sammankallande i valberedningen.

Valberedning:

Hildegard Ek  0370 - 144 87

Kerstin Lundgren

Karin Jakobsson



  

 

Lokal

Hyran för vår möteslokal har höjts kraftigt och vi

letar efter en billigare. Har du något förslag på en

bra och billig lokal tar styrelsen gärna emot förslag.

Om vi inte hittar en lokal med kök får vi ta med egen

fikakorg och det kan också bli så att vi träffas i olika

lokaler.

Styrelse
Värnamo Trädgårdsförenings styrelse består av:

Ordf: Jacky Thang  tel. 070-832 99 89

Vice ordf: Christina Tonnvik 073-222 05 42

Kassör: Mona Bengtsson tel. 0370- 30 13 68

Ledamöter:

Britta Arvidsson 073 - 070 83 53

Ann Lund 070 - 910 46 16

Johan Simonsson 076 - 809 11 86

Ingela Hägg - 073 - 066 96 91

Har du frågor och tips till styrelsen så skriv gärna

till medlem@varnamotradgard.se eller ring någon ovan.

Hemsidan är; www.varnamotradgard.se

Har du en mailadress?

För att få snabbare information men också för att spara pengar  åt

föreningen önskar vi att du uppger mailadress till

medlem@varnamotradgard.se. Tack!.


