
Hej Alla!
Nu har jag gjort mitt autologa stammcellsbyte och börjar bli så pass frisk att jag kan sitta  
och arbeta på dagarna, men jag har inget immunförsvar och får därför inte träffa folk. Jag 
ska inte prata sjukdom utan går rakt på sak.

Vi kan inte ta beslut om köket (Fridhem) på årsmötet! Corona och Anders Tegnell sätter 
stopp max 8 personer får träffas! Smittspridningen ökar oroväckande. Många 
klubbmedlemmar sitter hemma och hukar för corona. Alla beslut som tas på årsmötet 
kommer därför inte att bli demokratiska.. Jag vill att vi pausar köket tills corona blivit 
nedkämpat. Vi behöver ha en rejäl diskussion till exempel  det lämpliga i att bränna alla 
pengar som klubben har. Tänk om vi inte haft pengar till att sanera husbocken. Vad 
behöver åtgärdas i framtiden? Vi behöver ett ändamålsenligt kök. Måste det vara ett dyrt 
från ikea?  
Vi måste ha flera alternativ. Jukka och undertecknad kan ta fram andra förslag på 
ändamålsenliga och billigare som vi bygger själva.Många av oss är snickarkunniga och 
esteter. En oslagbar kombination! Det är mycket arbete som utförts på Fridhem under 
åren. Panel byttes på hela huset även på ladan där vi   byggde en ny gavel då den förra 
var helt genomrutten. vi byggde den s.k. drängstugan Bastun och rummet bakom 
densamma. Altanen med mera. Listan kan göras lång på allt ideellt arbete som utförts på 
Fridhem. 
Den fina gräsmattan har inte alltid varit lika fin. En gång i tiden fullt med grästuvor och 
björnbärssnår som undertecknad och Jan Harry och Torben Jan-Harrys son gick och 
grävde upp. Ett sisyfosarbete som sträckte sig över flera helger . På kvällarna vid maten  
satt vi med våra rispade armar och händer och drog ut björnbärstaggar. Vi är många som 
tycker att arbetar man på Fridhem ska man arbeta gratis särskilt som Fridhem inte bär sig 
ekonomiskt. Därför ska Hans inte arvoderas ur Fridhems eller klubbens magra kassa. Ska 
alla som utför arbete ha betalt?
 Pausa köket på Fridhem! Det brådskar inte.
Vad gör vi när pengarna tar slut!

Må Väl!
Hälsningar 
Jon (medlem sedan 1986)      


