Mörtfors, 16 april 2016

Hej!
Ytterligare ett år har gått i vår by. Som vanligt har det hänt mycket, inte minst att det har
flyttat hit nya familjer på sista tiden. Alla ska känna sig varmt välkomna! Vi har också några
nya namn i styrelsen (se nedan).
Mörtfors Samhällsförening är en aktiv förening. Det handlar om allt från att sköta
badplatsen, vägarna och fotbollsplanen till att arrangera aktiviteter i Folkets Hus och i byn.
Årets stora händelse är givetvis Mörtforsdagen. I år är det den 16 juli. Alla som vill hjälpa till
är välkomna. Den 15 maj är det planeringsdag kl 16.30.
Givetvis är det också sedvanligt Valborgsfirande på badplatsen kl 20.30.
Samhällsföreningen håller också kontakten med kommunen och andra myndigheter för att
vår by ska utvecklas på bästa sätt. Det kan t.ex. handla om hopptorn vid badplatsen eller
bättre avfart vid E22:an.
Vi ser gärna att du blir eller fortsätter vara medlem i Samhällsföreningen. Medlemsavgiften
är 100 kr. Den betalas in på Plusgiro 204631-6 eller Swish 123 471 74 01. Ange namn och
gärna telefon och/eller e-post.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Mörtfors Samhällsförening

STYRELSEN
Carina Frisk, ordförande
Kerstin Hammarsten, kassör Samhällsföreningen
Mattias Fors, kassör vatten och avlopp
Erik Ciardi, sekreterare
Amanda Andersson, uthyrning Folkets Hus
Per Frisk, ansvarig vägarna
Carl Johan Lokrantz, ansvarig avloppet
Håkan Florén, ansvarig vattnet
Karl-Erik Karlsson, underhåll Folkets Hus

Mer information finns på hemsidan
www.mortfors.se och vår Facebook-grupp.

30 april – Valborgsfirande
15 maj – planering Mörtforsdagen
Juli – loppis
16 juli - Mörtforsdagen

ATT TÄNKA PÅ
Längs hela Smålands kustlandskap och
Öland har det varit lite regn det senaste
året. På flera platser är läget akut. Hur det
är med vår egen brunn vet vi inte säkert,
men vattenföreningen uppmanar alla att
vara sparsamma med vattnet, och t.ex.
vattna med åvatten. (Artikel om
grundvattennivåer)
Avloppsverket tuffar på, men har varit i
drift i mer än 20 år. Avloppsföreningen har
påbörjat ett arbete med att se över och
framtidssäkra verket. Det är dock viktigt att
tänka på vad man spolar ner. Plast, fett,
kemikalier m.m. hör INTE hemma i något
avlopp. Det orsakar problem och
driftsstörningar och därmed ökade
kostnader. Hyr ni ut huset eller har gäster,
vänligen informera dessa isåfall. Vi har tagit
fram en info-skylt som kan användas.

