Öje den 26 augusti 2012

Bilaga 6

TILL ÅRSSTÄMMAN VID BAGGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.
==============================
Undertecknad - som inte varit stugägare så länge uppe i Messlingen, - önskar
härmed framföra några synpunkter till styrelsen.
Detta gör jag - inte för att gnälla eller klaga - utan i mening, att saker och ting kan
rättas till, för att göra trivseln större för alla husägare på platsen.
Mina förslag är:
1. Sätta upp nya skyltar - med vägnamn, samt till de aktiviteter som finns - restaurera
upp de befintliga som finns. Skyltar , som hänger och slänger - ser slarvigt ut.
2.Slå gräs och röja upp bland sly, vid de grönområden, som finns inom området. Ser
slarvigt ut med en massa ogräs, som växer vilt!
3.Vid affären finns mycket att göra!
Uppsnyggning av de befintliga möblerna utanför, komplettera upp med flera bänkar
och bord, göra "ett trevligt mottagande för de besökare som kommer" per bil, cykel,
skoter eller skidor!
Enhetligare skyltning utanför affären, sätta upp tavlor med info om "vad som
erbjudes".
Sätt ut en trottoarpratare med extrapriser, aktiviteter m.m. vid vägen förbipasserande ser knappt, att det är en öppen affär!
Röj utanför affärsområdet - det ser inte trevligt ut, med sly och annat ovårdat
växande!
Plantera lite blommor, buskar utanför, av växter, som klarar klimatet!
Sätt personalen att sköta om detta, samt tömma papperskorgarna, som ofta "flödar
över"!
Av små medel, som lite målarfärg och trevligt bemötande, kan man nå långt - för att
tillgodose besökarnas önskningar!!
JAG ANTAR, ATT DET ÄR BESÖKARE OCH TURISTER - TILLSAMMANS MED
ORTSBEFOLKNINGEN, SOM AFFÄREN OCH TURISMEN SKA LEVA PÅ!
4.Bort med "alla sura miner" hos personalen i affären! Värva flera fast boende som
kunder i affären! Hur göra detta?
Kalla till ett "krismöte" - tala om för alla boende, att man måste försöka kämpa , för att
behålla den servicen, som finns i glesbygden! Som ex. posten, kvällstidningar,
affären, vandrarhemmet m.m.
Tala om, att i huset finns tvättstuga, postservice med frimärken, kuvert m.m.
Inrätta ett litet utrymme, där man kanske kan få låna en dator för att maila, skriva ett
brev etc. Alla har inte med sin data vid semester, eller när man besöker sin fjällstuga!
Erbjud kunderna, att man kan "ta hem" udda varor, som inte är lagervaror - ex.
semlor, kräftor, julskinka m.m. vid de tillfällen, som man äter dylika saker!
Be personalen vara mera serviceminded mot de bofasta!

5. Butiksråd är ett annat bra förslag, att använda sig av i en affär! Be butiksrådet att
ibland"göra ett enkelt jippo" i affären - ex. bjuda på kaffe med kaffebröd, köra ett
lotteri med vinster - sånt drar folk i butiken.
Pengarna för lotterierna kan användas ex. till lite nyanskaffningar i affären, lite
uppfräschning i inredningen m.m.
Vinster kan man tigga ihop av alla de som bor i Messlingen, alla företagarna samt
alla de som har fjällstugor. Ibland alla dessa, finns säkert många som kan skänka
hemstickat, hemsytt, snickrat hantverk, reklamsaker m.m. Gå ut och vördsamt be om
hjälp!
Frågar man inte, får man inget svar!
6. Passa på vid de veckor, då folk är i sina stugor - kalla till möte, be om hjälp med att
"rädda servicen och affären"!
INFORMERA MERA!

Detta var endast några enkla tips och ideer, som jag har kommit på - vid de besök
upe i stugan under sommaren och vintern!
Jag hoppas, att Styrelsen inte tar detta som kritik - det är inte menat som det, utan
endast en fundering - på vad man kan göra - för att få folk att stanna kvar med sina
andelar och stugor, samt att INTE åka till Hede och Funäsdalen jämt, för att handla
de saker, som kunde få bättre reklam i egna Messlingebutiken!
"Handla i Messlingen - komplettera i Funäsdalen"! INTE TVÄRT OM!!!!!!!

Vi själva bor i en liten, liten by Öje - i norra Västerdalarna (och jag själv är född som
skogssame i Armasjärvi (en ännu mindre by)
Vi vet hur svårt det är att behålla allt!

P.S. har Baggårdens Samfällighetsförening någon gång diskuterat, att man kan
överta Hemtjänsten från Hede Kommun?
Bättre service för alla pensionärer - billigare för Kommunen - bättre för de gamle,
som får sin besökande "samarit" - kanske från sin hemby - inte olika människor, som
kommer från Funäsdalen - flera arbeten för byinnevånarna - (kanske ett tips för att få
ekonomin stadigare?)
D.S.

Detta var några punkter, som jag önskar Ni ska ta upp på stämman och diskutera!
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