
         Vårbrev          

Hej     

Hoppas allt är väl med er alla, att ni klarat er igenom vintern utan benbrott, gallstensanfall och mjäll och att danslusten 
sitter i för nu – nu är det ju vår och här kommer, vår vana trogen, lite information om vad som är tänkt att hända på 
Årstaliden under resten av året. 
 
Dansbanan öppnas (städdag egentligen men det låter så trist) 
Vi samlas, alla som kan och har möjlighet, kl 11.00 lördag 22 april, för att bl a kratta, öppna upp scenen och städa i 
kaffeboden. Vi ordnar med kaffe och någon slags förtäring. Även du som inte tror dig kunna bidra med något är väl-
kommen. Vi behöver dina glada tillrop och anekdoter från dansbanans historia och du kanske också behöver sällskap. 
 
Valborg 
Allt blir som vanligt. Klockan 19.45 startar vi med fackeltåg från Årsta Torg. Vi tänder brasan med facklorna och det  
blir bl a fiskdamm, vårtal, korvförsäljning och kanske körsång. 
 
Dans 
Med start den 25 maj inleds sommardanserna. 8 danskvällar med start kl 19.00 och 4 eftermiddagsdanser med start kl 
16.00. På vår hemsida www.arstablick.com, (klicka sedan på de tre vågräta strecken uppe till höger) hittar du hela 
dansprogrammet. 
 
Midsommarfirande 
Midsommarafton dansar vi runt midsommarstången. Barnen skuttar runt med hjälp av lekledare. Kanske blir det även då 
fiskdamm, korv eller våfflor och kaffeboden står förstås öppen med kaffe och bröd. 
 
Café 
I juli planerar vi att ha kaffeboden öppen tre söndagar. Förbipasserande kan då ta en paus och köpa kaffe med hembakat 
bröd och dessutom (förhoppningsvis) förbättra vår ekonomi. 
 
Så lite övrigt 
Till allt detta som vi förutsatt oss att genomföra behöver vi dig. Du kanske vill sälja lotter, baka bullar eller en sockerkaka 
sälja korv, grädda våfflor etc. Vi behöver all hjälp vi kan få. Inget är för litet. 
Den som hjälper till på minst tre danskvällar får dansa gratis hela sommaren. 
Anmäl dig som frivillig till Britt-Inger Wiklund via mejl brittinger.wiklund@gmail.com eller per telefon 070 721 0479. 
 
Medlemsavgiften 100: - betalar du på Plusgiro 897074-1 eller via Swish till 1236999031. Ange namn, adress, mailadress och 
telefonnummer. 
 
Den sorgliga historien med parkeringstillstånd fortsätter. Vi har inte kommit nämnvärt längre men fortsätter vår kamp.  
 
Ni tillönskas alla en skön sommar som vi hoppas att ni, vid så många tillfällen som möjligt, skall tillbringa med oss. 
 
Styrelsen Föreningen Årstablick                          
                                              
                                                                                                               


