
 
 

Kära medlemmar och faddrar! 
     

”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gå i grupp”   
 Afrikanskt ordspråk 
 

Jag vill på detta sätt lite kort upplysa er om vad som hänt sedan årsmötet i mars i år. För er som 

inte deltog vill jag väldigt kort belysa en sak som stod ut och var återkommande under årsmötet; 

- hur vi som förening använder vår hemsida och hur vi kan arbeta mer aktivt med hemsidan då i 

syfte att sprida information kring vad som hänt, vad som är på gång allt i kontexten, -att få en 

mer levande hemsida (här nedan finner ni också en länk till protokollet från årsmötet).    

 

Av denna anledning har vi i styrelsen sedan årsmötet arbetat med att få till lite ändringar på vår 

hemsida: www.barnochframtid.se  

 

 Årsmötesprotokollet är upplagt på hemsidan. http://www.barnochframtid.se/arsmote-2015-2/ 

 

 Vi en ny hemsidesansvarig Josefina Klang.  

 

 Det finns nu även möjlighet att direkt på hemsidan skriva frågor och funderingar om allt 

som rör föreningen och det formuläret når du via http://www.barnochframtid.se/kontakt-

2/ansvarig-hemsida/ 
 

 Vi har även lagt upp bilder från köksrenoveringen i Chinglepute som nu är klar!   

Före: http://www.barnochframtid.se/bilder-pa-koket-i-chingleput-innan-renoveringen/ 

 

 Efter: http://www.barnochframtid.se/bilder-pa-nytt-kok/ 

Framåt  

Vår ambition framöver är att ge en bättre framförhållning om vilka aktiviteter, insamlingar, 

basarer mm på hemsidan under kalendarium. Titta därför in och uppdatera er om vad som är i 

görningen och kanske bidra med er tid i någon av aktiviteterna! 

Såklart krävs det att vi alla då och då surfar in på hemsidan och uppdaterar oss, ställer frågor om 

så behövs med mera, för att på så vis tillsammans skapa den levande hemsida som vi alla vill ha.  

 

Datum att boka  

 Växtbytardagen lördagen 26/9  kl.10-12 på församlingshemmets gård i Brunnby. 

Inlämning av växter en timme före. Även kaffeservering, lotterier och information om Barn 

och Framtid. All behållning tillfaller föreningen!!   

 

Medlems & fadderavgift  

Är ni osäkra på om ni betalt årsavgiften eller hur ni ligger till med fadderinbetalningar kontakta: 

kassör http://www.barnochframtid.se/kontakt/ barnhemsansvariga: 
http://www.barnochframtid.se/ansvarig-barnhem/ 
  

Ny sätesadress för Barn och Framtid fr.o.m. 15 juni 2015 

Från och med 15 juni 2015 ändras postadressen från stinsensträdgårdsgata 5 till: Bruksgatan 

12, 26339 Höganäs  

 

Jag vill passa på att tacka er alla för ert stöd och engagemang, tillsammans skapar vi långsiktigt 

bärande förändringar! 

 

Med varma hälsningar,  

David Carlson, Ordf. Barn och Framtid 
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