Till alla medlemmar i Skallsjö Nääs Hemslöjdsförening.
Påminnelse: Tillsammans med Nils Österman går vi på vandring i naturen tisdag 11 maj. Vi samlas
kl 9.00 i Floda på Garveriets parkering.
Medtag fika.
_________________________________________

År 2020 var som ni alla förstår ett magert år vad gäller inkomster till vår förening. Därför har vi
startat upp med att baka i bakstugan på Nääs. Första helgen, 1 – 2 maj, gav ett bra tillskott till
kassan.
Vi kommer att fortsätta baka enligt programmet som vi tidigare skickat ut. Vi hoppas att ni vill vara
med och hjälpa vår förening med att baka.
Vid varje tillfälle behöver vi vara 1ungsa, 3 bagerskor och en som säljer.
Försäljning sker Coronasäkert utanför bakstugan.
Ni kan anmäla er digitalt genom att:
Steg 1 Ladda ner ”Google docs.
Steg 2 Meddela Elisabeth, dyrennul@hotmail.com din mailadress.
Steg 3 när Elisabeth har godkänt så får du ett mail om att du har behörighet till dokumentet. Då kan
du gå in och skriva när du kan baka.
Om man inte kan /har möjlighet att boka digitalt hör av dig så hjälper vi gärna till.
Ni kan även anmäla er till någon i styrelsen, gå in på vår hemsida Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening,
http://www.skallsjo-naas.se, under rubriken styrelse hittar ni styrelseledamöterna och aktuella
telefonnummer.
Det går också bra att skicka sms till styrelseledamöterna.
Vet ni redan nu att ni kan baka någon av dagarna så vore det bra om ni skrev in er i mallen eller
meddelar oss.
Har du inte varit med och bakat tidigare men vill vara med, hör av dig. Vi är i stort behov av nya
bagerskor.
NYTT FÖR I ÅR I BAKSTUGAN
– Munskydd, handsprit och plasthandskar finns.
– Vid lån av parkeringskort har vi infört en ny rutin. Korten är numrerade, 1 – 8, en lista, i
plastficka på dörren i lilla väggskåpet, skall fyllas i med datum, kortnummer och namn samt
signatur när kortet lämnas tillbaks.
– Ny rutin för ”vattennyckeln”.
– Tepåsar och ”snabbkaffe” finns för den som önskar, vatten värmer vi på lilla spisen.

Med förhoppningar att vi ses i Bakstugan.
Styrelsen / Ingbritt Johansson och Elisabeth Lunneryd.

