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Hej!
I skdvande stund iirdet vfu. Helgen hff vait solig, lite
blAsigoch kall, specielh pA dltenla' menerdelrdetver.
Meuiskorharvalowtill liv igeneft eruinternochvisarsig
utomhus. Man hor ljudet av grisklippare o€h kenne.
lukten av klipptgres. Folk cyklaroch girnirhelstman &
ute pA vegen. Hittar man baraett st{le i lA kan man infa
sin fikai vdnoleq och livd kims i $6rstaalhenhet helt
ok. Virfem som gick vardet inte mycket me4 den kom
egentligen dverpAskhelgen dA det kom sn6 med nord-
ostlig vird och tempemturEn gick n€rtill 7 gsderkallt.
Jag varen av dem som til rega pAallt fick sffimavbrolt
hela pAskafton, Vi eldade ener basta fdmAga i var
braskamirL mendetvarmins{tll inte m€rlin vi klande att
helh viirmen upp€. Ndr s€n strdmmen kom tillbaka
liam&kvdllenvardetalLneft jubel n&TV, datorochaltt
amal fi.mgerade igen!! !

Ars rn6tet
Till Arsm6tstha& vi bes$rntmedkommunalrAdetM4tr
Lindbom em kom ut och berlttade vad man har oi
agerdan i Karlskmna komrnun. Da forc ocksA mdj lig-
het fdr de medlemmar som besokte fusmiitet att st{la
frigordirekt till kommumhedet som lugntoch sakligt
svs.ad€ p6alft. kgav vdldigt myck€tatr Mats Lirdbom
kom till elsmdtet och vi tackr honom fdrafi hantog sig
tidtill det.

Efter Arnr,dtet
De fdrindringar som skedde i sambend med ANmittet
var att vAr byaman i [IAlevik, Bezgr Svensso4 avgick
och ersattes av f/irrerlyrb.ror. Vi tackar BenF fdrhans
insatserochhiilsarKdstervdlkommen in i gernerskapen.
I s0'rElsen avgicklrders Darie&.ro, som ersattes av
Jan-Anders Mdnsson.Y i tackar 4ven Andem ftr hans
insalser i slrels€n och helsarJan-Anders vdlkomen in.
Jan-Anders tar ov€r skdtseln av ver hemsida som An-
ders dessfdriruun harbyggt r-pp. Jan-ArdeN harett stort
intress€ ftirdettaoch hans stonkunskap om Sturkd gdr
atth.n&veHigthmpligtill deruusyssla Besiik gdrnavAr
hemsida och hdrgema av dig om du har synpunlter pd
den, eller genom dess fimktioner nt oss g r€dapAdina
tankar och synpunkter 6ver huvud taget. Syft€t med
h€rnsidsnerasgsbgttEserviceftlrviramdlemmsroch
att vi hdrigenom hrrmdjlighet att nA uttill eroch filtadel
av eraAsilder.

Frit ld3gerdon
Skolans fitidsgerd lnrsrla t rullalpaennuentermir Det
var lite Edgt i bdrjan att filftlr{ldraran sdlla r.pprnen sen
lossnade det. h harvarit 6ppet i princip varje onsdag
och fredag med n gra urdantag. Alla ungar som besdkt
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fr itidsgardenharskdtt sigexemplari*tochjagvldjdtill
alafdrd.ldrdrsomharsf dltt r$phittillsattfofi satanventill
hdsten. Ochtill dig som inte harhaftfirmAnsnavaadiir
et! aftskdva uppdigenkvfll, hArbora rcligtait fllvara
tillsammans med $gama en kvdll, och 6r mig ?ir det
ingen uppofting utansom sagtbata rcligt

S iu rk6dagen
Ndr du leser detta sA f,r der fdrmodligen full fart med
fttrbcredelsema till Stukitdagen. Det kommer att bli
vissa8rendringar med 6rets arangemang. Vi kommer
tven i eralt aftangemdettatillsammans med AIK Atlas.
Vi grdverens mcd dem om att vi i Ar inte kommeratt ha
nAgot pAkvdllen. Vi kommeratt ha€n rcn familjefest pA
dagen och vi kommer att 6nd€ dagen till en sdndag i
stlillet fdren lordag. Dels ftiratt det dI mycket armat pe
ldrdagar, och vi kanske kar fA m€ra besdkarc under
dagenpadettavis. Denstairstoar €dningen iirdocknog
altdetArettofantliglarbete med ettarangemaig likrun-
de det vi har haft de sista ercn. Med tanke De att fdrra
Sturkddagen i pri nc ip regnade bort. kiinner de flesta an
vi lnAste fadet lidrigare fbran € lite andflrn och gnka
till och eventuellt komma igen till ndsta Ar med ett
arnngemrngevendkvdllen Viftrsehurdagfo i{roch
vad ftamtiden haratt erbjuda. Hursom helst se hoppas
jag att du kommeroch sttittardessa b6gge hirt arbetan-
de fbreningar, se vel mdtt pA Stukodagen !

S k a n 3 e n
Vi harrarit rlAgastycken som harr6jti vinterrur$ Shdd
Skans. Vi kommer att fortsiitta att gdra det 6ven niista
vinl€rlbratt fl till det usprullgligadseedet Deth&der
en del skadegdrels€ dar om helger och kv{llar. Det Ar
naturtigtvis ledsamt och vi hoppasdet kommer att upp-
hdra.

Detfi nnsjualtiden&l m{nniskorsomspary{der,och
infdr sommarpnArdetextra spdnnande an hdra r€d som
s{gs, Jagharhdden profetiasom sggerattdet skall bli
en kall var, meneftermidsommarskall sommaren kom-
mao€h sbnna- k s&all bli en riktigt varm sommarsom
aldrig skall ra slut. Tenk pA lbn? sommarer\ och skulle
derasenmasAvil jagb@aarsluttingsvis siiga: geutoch
ta vara pA den! GA inte miste om en enda av dessa
fantesiska ljusamonraq hetadagar, varmakvdllar och
nafter narman lfu ha alla fdnsterdppna fdr att kunrn fll
sova en stund se man orkar Aka ut p6 sjdn igen ftir en ny
dagi solen!

FAngadagen!

G6rcn


