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Hej!
Nu är det på riktigt, sommaren har landat. Skolavslutningarna är avklarade, midsommar närmar sig
och semestertiden har börjat. Det finns två typer av semesterfolk, de som planerar in i minsta detalj
och inget lämnar åt slumpen, och långt innan semesterperioden har de planerat och bokat vad de än
ska göra. Andra går mest på känsla och tar en dag i taget på gott och ont. Såklart har man också
forskat om detta. Oavsett vilken typ av semestermänniska man är så hänger en lyckad semester på
tre saker: Kompromissande, mix av spontanitet/planering och en positiv attityd.
Förra månaden skrev jag att installation av entrétak kommer att ske under sommaren
men p.g.a. försenad leverans så kommer arbetet tyvärr inte i gång förrän i augusti. Föreningens underhållsarbete löper fram som planerat och under sommar får vi även extra förstärkning i form av
glada och energiska ungdomar som ska måla förrådsfasaden, fixa sandlådor, rensa och städa.
Styrelsen har haft sitt sista möte före sommaren och nästa styrelsemöte kommer att
äga rum först den 21 augusti. Detta innebär att ärenden som inte är akuta får vänta till efter sommaruppehållet, men du når alltid styrelsen som vanligt via mail.
Oavsett vilken semestertyp du är så är en sak klar. Med en positiv inställning har du
större chans att semestern blir mer lyckad och roligare. Låt inte små och för det mesta oviktiga saker sätta agendan för din semester. Alla hinder såsom dåligt väder, begränsad ekonomi, familjens
olika önskemål mm kan besegras med en positiv attityd, ett brett leende och en dos tålamod. Kom
ihåg att vi har väntat på denna tid sedan förra sommaren.
I år har vi förmånen att njuta av fotbollen tillsammans eller göra en kompromiss, planera i förväg men se till att verka spontan, håll dig nära familjen, dra dig försiktigt undan och se till
att ha en fulladdad mobil/surfplatta nära till hands. Sätt på hörlurarna och njut av någon av alla VMfotbollsmatcher i lugn och ro.
Önskar alla en skön sommar och trevlig semester
Bästa hälsningar
David Homayoun Latifpour
Ordförande
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