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Ordförande har ordet
Ett år går fort, och nu närmar vi oss slutet på 
2015. För dörren står ett nytt verksamhetsår och
därmed är det tid för ny medlemsavgift! 
Styrelsen har beslutat att avgiften för 2016 ska 
vara oförändrad, dvs 150 kr. Vänligen nyttja 
bifogat inbetalningskort, vi ser att avgiften 
skall betalas senast 2016-01-31. Det nya 
medlemskortet utsändes i början av februari.

Det kommande året kommer att innehålla 
många spännande verksamheter, bland annat 
NIT-utbildning på SFI-skolor, då föreningen har 
fått projektpengar från Trafikverket, 215 000 kr 
för genomförandet av projektet. Detta innebär 
att när 2016 är slut har föreningen fått ett stort 
likviditetstillskott. Men för att vi skall få detta 
tillskott måste alla medlemmar som kan hjälpa 
styrelsen med genomförandet. Projektet omfattar 
följande aktiviteter:

• Hastighet
• Säkerhet i bil
• Oskyddade trafikanter
• Voltbil och krocksläde

Styrelsen har under november och december 
redan genomfört utbildning på tre skolor för 
totalt 345 SFI-elever.

Därmed vill jag och styrelsen önska er alla en God 
Jul och ett Gott Nytt År!
Gunnar Swahn

Hemsida www.fmk.se Redaktör: Agneta Lundin

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
 2016-03-09   kl. 1900

  Café Järpen, Finningevägen 53, Strängnäs

Sedvanliga årsmöteshandlingar utdelas i samband 
med mötet.

Efter mötet bjudes på enklare förtäring.  
Också ett besökslotteri kommer att genomföras.

OBS !   OBS !  OBS !
Detta är sista gången som vi sänder ut Semaforen 
som papperspost; hädanefter kommer vi endast 
att skicka den via mejl och samtidigt lägga ut den 
på hemsidan. Detta eftersom digital post (= mejl) 
spar både tid, pengar och skog. 
  

Ni som ännu inte lämnat aktuell mejladress till se-
kreteraren ombedes att göra detta omgående under 
adress:  jan-erik@enberga.com

Vi kommer att fortsätta lägga ut information på vår 
hemsida, per mail och ibland annonsera i EK/ST. 
Endast undantagsvis kommer vi att göra utskick per 
markbunden postgång, dvs då till de medlemmar 
som inte har mejl eller dator. Därför ber vi dig som 
inte har tillgång till dator/mejl att höra av dig till 
Jan-Erik (sekreterare) eller Gunnar (ordförande).



HJULBYTE 
Peliminär tid för vårens hjulskifte är planlagd till 

2016-03-31. 

Slutligt besked lämnas i samband med årsmötet.  

MEDLEMSAVGIFT 2016

150 kr betalas senast 31 januari 2016 till plusgiro 
121728-0 eller använd inbetalningskortet nedan. 

GLÖM INTE att skriva ditt NAMN och MEDLEMS-
NUMMER!

Ny järnvägstunnel, järnvägsstation och vägbro byggs i Strängnäs.


