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Hej bästa medlemmar!
Mycket har hänt inom SViE sedan
senaste utskick av Skärgårdsbladet.
Bl.a. har SViEs fått nya
styrelsemedlemmar, Lekis har vi varit
tvungna att stänga och projektet
”Ladans tak” har gått framåt.
Det har varit ganska tyst från vårt håll,
men nu är vi på gång igen!
Som många andra har SViE också haft
det svårt under Coronapandemin. SViE
har inte kunnat ordna några aktiviteter
för medlemmarna, alla traditioner har
det varit stopp för. Inga loppisar eller
barnfester, inga klubbkvällar för barn
och ungdomar och inga vuxenmiddagar
har vi kunnat ordna.
Uthyrningen av Vikingaborg har förstås
också varit minimal och därmed har vi
inte heller fått in pengar till föreningen.
Som alla vet kostar det att hålla i gång
ett stort hus och
underhållningsavgifterna har under
pandemin varit betydligt större än
inkomsterna.
Försöket att rädda Lekis, uteblivna
medlemsavgifter och svårare att få
understöd har också tärt på ekonomin
och därför vädjar vi nu till våra
medlemmar att kolla att ni säkert har
betalat den årliga medlemsavgiften för
2020. Med detta brev skickar vi ut
medlemsavgiften för 2021 som vi
hoppas att alla våra medlemmar
betalar. Vi strävar till att skicka
medlemsavgiften och Skärgårdsbladet i
första hand per e-post. Vänligen
meddela/uppdatera era e-postadresser
till medlemmar.svie@gmail.com.
Självfallet skickar vi också
Skärgårdsbladet med reguljär post till
dem så önskar. Vi uppdaterar också
vårt medlemsregister och ber
ungdomar som är medlemmar i SViE att
meddela era namn och födelsedatum.
Födelsedatumen är mycket viktiga
eftersom vi är en ungdomsförening och
har möjlighet att ansöka om stöd för
ungdomsverksamhet.

KALENDERN - Hösten 2021
EBUFS FRÅGESPORT UTTAGNINGAR

Vill du komma med på frågesport så är detta en ypperlig chans.
EBUFS uttagningstävling hålls måndagen den 1.11 klo 18.00 i Storängens skolas matsal.
Rektorsgränd 4.
Allmän klass = 3 personers lag, båda könen representerade, ingen övre åldersgräns.
Ungdomsklass= 3 personers lag, lagets max. ålder 70 år, enskild lagmedlem högst 30 år.
Knatteklass= 3 personers lag, barn i lågstadiet åk 1 – 6
Anmälningar med lagsammansättningar, för ungdomsklassen även med ålder, sänds till
malin@ebuf.org senast måndag 1.11.2021 kl. 12.00

HALLOWEEN FÖR BARN

Barnens Halloween-spårning hålls lördagen den 6.11. med start från Ladan. Man kan delta i
programmet mellan kl. 18.00 och 20.00

SVIE ORDNAR JULKONSERT MED JOSEFIN SILÉN

Josefin Silén sjunger in julen den 22.12.2021 kl. 18.30. Konserten hålls på Vikingaborg och
biljetter kan köpas på SViEs hemsida (via länk). I priset ingår glögg och jultårta som
serveras efter konserten. Mera information på SViEs hemsida och på Facebook.

VAD HAR VI GJORT? - VAD HAR HÄNT?
Lekis:
För Lekskolan Vikingahem har de senaste åren varit jobbiga. Byråkratin och kraven har gjort att allt fler
privata daghem och lekskolor har hamnat stänga, så även vårt härliga Lekis. SViE försökte hålla
lekskolan vid liv på alla tänkbara sätt, men tyvärr måste vi ge upp innan hela föreningen gick under.
Ladan:
Ladans tak har ju varit ett problem för oss i flera år. Pärtorna höll inte tätt och det började läcka in
vatten. Staden satte presenning på taket 2018 för att det skulle hållas tätt och detta ledde till att en
massa myror byggde bo mellan taket och presenningen. Nu är vi i det skedet att taket måste förnyas
och vi försöker få ihop pengar för ett nytt tak. Vi har ansökt om bidrag till taket och vi lyckades få en fin
summa, men ännu saknar vi medel för att få taket fixat.
Vikingaborg:
I och med att Lekis inte längre finns står nedervåningen på Vikingaborg tom för tillfället. Vi tar gärna
emot idéer och förslag på vad vi kunde göra med utrymmet. Hör gärna av dig!
Vill du hyra Vikis? Vänligen skicka e-post till adressen vikingaborg.svie@gmail.com
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