Nyhetsbrev 2 (20100809) från Södra Gaperns fiberförening
●

Dags att ni betalar in medlemsavgiften: 200:!
Inbetalningen görs genom en överföring till föreningens konto.
Kontonummret är: 9022 55 37925
(De fyra första är clearingnumret. )

●

Den 28 juli var det 71 husägare registrerade i vårt medlemsregister, med flera värvade men
ännu inte registrerade.

●

Nytt möte tillsammans med styrelserna i de andra föreningarna i Ulvsbyområdet och Fiber i
Värmland är planerat till den 12 augusti.

●

Så snart förprojekteringen är klar kommer vi att anordna ett medlemsmöte. Preliminärt i
mitten på september, separat kallelse kommer att skickas ut.

Presentation av oss som är valda till styrelse för Södra Gaperns Fiberförening
Tomi Riihisaari
070552 87 11, tomi.riihisaari@telia.com
Ordförande i fiberföreningen.
Efter ett liv i Norrköping är jag nu nyinflyttad på Annelund vid Plösenkorset, med familj och
katter.
Mats Heder
070355 90 98, mats.heder@telia.com
Jag är sekreterare i fiberföreningen. Sedan 13 år bor jag på Falla som ligger mellan Glänne och
Snårstadtorp. Här bor jag tillsammans med tre hästar och två katter. Dagarna tillbringar jag på mitt
arbete i Kristinehamn så det blir en del åkande fram och tillbaka.
Katarina "Kacki" Adolfson,
070545 79 23, katarina.adolfson@live.se
Jag är kassör i vår fiberförening och bor längst ut på RotnäsBergsängsvägen med min familj, några
islandshästar och katter. Från början bodde jag i Bergsäng (19761994 med några avbrott) och
flyttade sedan längre ut på samma väg till Björknäs.
Ingemar Moland,
07037 202 77, im@filterteknik.se
Styrelseledamot i fiberföreningen, bor på Hult vid vägen mellan Rotnäs och Lindås med fru, hundar,
katter och Islandshästar. Vi kom hit i 1998 och trivs med det mästa, även om det nog är en av
platserna Telia glömde.
Janne Johansson
070268 06 40, janne.johansson@maskinvast.se
Herbert Ornstein
070590 75 30, herbert.ornstein@telia.com
Efter många år i Skattkärr bor vi sedan 10 år i Brandsbol, jag och min fru och några katter och
hästar. Våra 2 flickor har lämnat "boet".

