NYHEDSBREV
Nr. 1 - August 2018
Velkommen til bestyrelsens nyeste tiltag. Der vil løbende udkomme nyhedsbreve, hvor vi orienterer
om vores igangværende arbejde, vores tanker om fremtiden, udbud af arbejdsopgaver, som vi gerne
vil have hjælp til og kommende arrangementer. Vi håber, at I vil tage godt imod vores nyhedsbrev😊

Byfornyelse og kloakseparering
Byfornyelsen er nu skudt i gang med arbejdet med kloaksepareringen i krydset Nørregade/Østergade/Søndergade/
Vestergade. Arbejdet holder ferie i øjeblikket, men starter op
igen i uge 32. Tidsplanen og orientering om arbejdet kan findes
på stoholmby.dk
HUSK at det er særligt vigtigt at
støtte vores butikker i denne tid.
De ligger derinde et sted bag
jorddyngerne, og de er klar til
at give jer den samme gode

service som altid 😊

Indvielse af Stoholm Anlæg
den 31. august 2018 kl. 17
Stoholm Anlæg har i forbindelse
med byfornyelsen gennemgået en
større renovering. Vi er meget
stolte af resultatet, og det vil vi
selvfølgelig gerne fejre med byen
ved en formel indvielse, som
kommer til at foregå i forbindelse
med Stoholm Festuge.
Sæt X i kalenderen allerede nu.
Der kommer mere info senere

Tænketank

Bypedeller
Kan du afsætte en time i ny og
næ til at arbejde lidt for byens
udseende, så meld dig som
bypedel hos kontaktperson
Harald Pedersen, tlf. 2122 1321,
mail: hmtp@live.dk.
I øjeblikket er der 12 bypedeller,
men vi vil så gerne have dig med
på holdet.

Bestyrelsen for Stoholm Borgerforening har taget initiativ til
samarbejde med Stoholm Handelsstandsforening, Stoholm
Idrætsforening og bestyrelsen for Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Vi har holdt et indledende møde, hvor der var enighed
om, at nedsættelse af en samarbejdsgruppe (tænketank) er en
god ide, da samarbejde er vejen frem. Tænketankens primære
formål er information, kommunikation og samarbejde. De
berørte foreninger skal melde repræsentanter ind til tænketanken, og på det første møde efter sommerferien skal der
udarbejdes en forretningsorden for det fremtidige samarbejde.

HUSK vores kæmpekonkurrence
Når vi når 275 medlemmer bliver der trukket lod om et gavekort på 500,- kr til brug i en af byens mange
fantastiske butikker. Vinderen vil blive offentliggjort i facebookgruppen Stoholm Borgerforening og på vores
hjemmeside stoholmby.dk
Du kan indbetale de 200.- for medlemskab i 2018 enten via vores hjemmeside eller på Mobilepay nr.
43602, husk at skrive adresse i emnefeltet. Vi glæder os til at byde dig velkommen Stoholm
Borgerforening.
Husk at borgerforeningen er noget vi alle i Stoholm er fælles om.

