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Hej kära Tallbomedlem
Vi måste tyvärr meddela det tråkiga beskedet att Tallbo håller stängt även i sommar på
grund av coronaläget. Som medlem i föreningen Tallbos Vänner funderar du då kanske över
ditt medlemskap. Vad har du att vinna på att vara med, eftersom vi inte kan erbjuda några
utställningar eller musikprogram i år. Vi i Tallbos Vänner hoppas på din förståelse och ändå
vill stödja vår verksamhet nu och inför kommande säsonger, då läget så tillåter.
Naturligtvis är det också en stor besvikelse för alla konstnärer, musiker och för oss i
styrelsen som planerat inför sommaren och för alla värdpar som skulle ha ställt upp. Men vi
får göra det bästa av situationen och räknar med att genomföra sommarens planer nästa
sommar, år 2022.,
Vi hoppas på och önskar att få behålla alla er, ca 300 medlemmar, även framåt. Den
medlemsavgift som du betalar i år gäller även för nästa år, 2022.
Genom ditt medlemskap visar du ditt stöd och intresse för Tallbo och hjälper oss också att
hålla vårt medlemsregister aktuellt. Vi kommer att försöka minimera utskicken, som idag
görs per post, och övergå till att skicka SMS. De kan innehålla en hänvisning till Tallbos
(tallbo.se) eller Vännernas (tallbovanner.se) hemsida, som ger dig tillgång till den
information du kan vara intresserad av och de handlingar som du, som medlem i föreningen,
skall ha.
Vi ser tacksamt emot att du betalar in din medlemsavgift, 100 kr, med swish: 1235381504,
ange ditt telefonnummer (om det avviker från numret du swishar från). På det sättet kan vi
automatiskt komplettera medlemsregistret.
Du som känner dig ovan med den nya telefontekniken eller inte har swish, kan naturligtvis
betala medlemsavgiften som vanligt via bankgiro 5175-8720. Var tydlig med att skriva ditt
namn och ditt telefonnummer.
Tidigare år ar vi skickat ut två brev till våra medlemmar i april/maj. I år kommer bara detta
brev nu på våren. Årsmötet som var planerat till 23 maj kommer att hållas senare under året.
Har du några frågor, är du välkommen att höra av dig. Kontaktinformation finns på
hemsidan – tallbo.se.
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