MEDLEMSBREV, maj 2011.

Skidsäsongen är nu över för denna vinter. Den började med rejäl kyla och avslutades med
mycket värme och sol. Nu har byn en något lugnare period framför sig innan
barmarksgästerna börjar dyka upp för allehanda sommaraktiviteter.
Men innan dess skall vi storstäda dalgången som brukligt är. Den traditionella STÄDDAGEN
infaller nu på lördag den 7 maj. Samling för Åres del på Torget kl 10.00. Lämpligt att ta med
sig arbetshandskarna. Sopsäckar finns och städområden delas ut. Mer detaljer finns i annons i
veckans Åreblad. Annonsen finns också på vår hemsida www.arebyturistforening.se.
Som ni säkert lagt märke till så är det ingen brist på skräp att plocka upp efter vintern så vi
hoppas nu på att det blir en rejäl uppslutning på lördag.
Bymötet som arrangerades under påskveckan blev uppskattat av många och med ca 300
besökande så får vi, som en av arrangörerna, vara nöjda. Vi fick många frågor belysta även
om de konkreta svaren uteblev. Men vi ger inte upp utan kommer med en uppföljning på
Åredagen den 22 september. Vi planerar då att genomföra en ny paneldebatt men med färre
deltagare i panelen och ett något annorlunda upplägg som ger möjlighet till ett större utbyte
för åhörarna.
Vi kommer också att tillsammans med Åre Destination AB och Åre kommun att inbjuda till
ett nytt Bymöte påskveckan 2012. Vi tar med oss lärdomar från årets möte för att ytterligare
utveckla Bymötesidén. Har du som besökte årets Bymöte några bra förslag på förbättringar så
tar vi gärna del av dem. Skriv till info@arebyturistforening.se.
Nu går föreningen in i en liten lugnare period. Vi kommer framöver att bl.a presentera en ny
projektledare för vårt Historieprojekt Åre 100 år, som har gått på lågvarv ett tag p.g av
tidsbrist hos nuvarande projektledare. Där finns fortfarande en hel del att uträtta och planen är
att vi under augusti sätter ny fart på detta.
Innan jag slutar detta medlemsbrev så vill jag påminna er som vet med er att ni inte betalt
årets medlemsavgift att betala denna genom att sätta in 100 kr på vårt bankgiro 415-8960.
Vi avvaktar någon vecka och kommer sedan att sända ut en personlig påminnelse till er som
vi gärna vill ha som medlemmar även fortsättningsvis.
Vi närmar oss nu 200 medlemmar vilket vi i styrelsen är väldigt glada över. Framför allt har
vi fått flera Årevänner som nya medlemmar vilket vi tycker är extra roligt.
Hjärtliga vårhälsningar från styrelsen i Åre by & turistförening.
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