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Bladet som berör alla månsta´bor!
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Kära Månstabo!
Vi tackar för alla bidrag under det gångna året och hoppas att ni kommer att vara lika flitiga
under kommande år!
Forstsätt att skicka in bidrag till Månsta´bladet!
Vi har sagt det förut och säger det igen: Månsta´bladet är till för ALLA som har något att
berätta för invånarna i Månstad.
Vi på redaktionen förbehåller oss rätten att publicera bidragen när det är lämpligt och i mån
av plats i bladet, men alla bidrag mottages och sparas.
Vi mottar mer än gärna synpunkter och förslag på förbättringar eller förändringar, så hör
gärna av er!
Om Du eller Din förening har något på gång som ni vill ha med i Månsta´bladet är det bäst
om Du skriver det på dator och mailar det till manstabladet@hotmail.com. Alternativt kan du
lämna en diskett till någon av oss i redaktionen eller om Du ej har tillgång till dator kan du
skriva för hand. Redaktionen är tacksam för alla bidrag, både om sådant som ska hända och
om sådant som har hänt.
Vi hoppas att Du kan dra nytta av Månsta´bladet och tror på ett fortsatt gott samarbete.
Trevlig läsning!
Med vänliga hälsningar från redaktionen som består av:
Marie Eriksson tel. 440 65 (Ansvarig utgivare)
Annelie Gustafsson tel. 420 93
Janne Petersson tel. 420 44
Frida Sjöblom tel. 440 40
Tina Yngvesson tel. 450 08
Nästa nummer av Månstábladet kommer ut i vecka 18, manusstopp 24/4.
Glöm inte!
Bor Du eller känner Du någon som bor utanför Månstad, men som skulle vilja få
månsta´bladet skickat till sig? Då kostar en årsprenumeration 100 kr (4 nr/år).
Sätt in pengar på Byalagets bankgiro 5366-9677 Uppge namn och adress, så
skickar vi ett Månstáblad vid varje utgivningstillfälle.

