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Några rader från Marslidens Intresseförening. (MIF)
Du besöker väl vår hemsida http://www.marsliden.se där får du en bild av läget på orten. Med aktuell
väderbild, väderprognos, och daterade korta informationsmeddelanden. Du har 10 rubriker och bakom
dessa kan du hitta skiftande informationer såsom; Pålssonstugan, Sommarleder, länk register,
ledplanering, mm. Har försökt samla det som bör vara av intresse för den som är på besök i Marsliden
och byar runt om. Det ger dig också en möjlighet att på hemmaplan följa vad som händer i området.
Använd gärna vår Facebook eller vår epost om du vill lyfta fram något till oss inom föreningen, vi gillar
aktiva medlemmar.
Det är snart ett nytt år och då vill vi påminna om medlemsavgiften till föreningen. Föreningens intäkter
från medlemsavgifter går till de grundläggande kostnaderna i föreningen och är en viktig del i
föreningen. Stöd oss i vårt arbete genom att vara en aktiv medlem.
Medlemsavgiften för 2018-01-01---2018-12-31 är;
160 kr för familj
100 kr för enskild

På vår hemsida under www.marsliden.se/medlems-info, där kan du läsa mer om alternativa sätt att
betala.
Snöskotersäsongen är här och då har vi en viktig uppgift inom föreningen att inom VBS paraply, ett
samarbete med alla skoterledsföreningar i Kultsjödalen, att skapa bra leder i vår närregion. Det krävs
mycket jobb och pengar för att klara det. På hemsidan finns information om vår ledplanering. Pengar
till ledunderhållet får vi till föreningen via Marsfjällens skoterpass. Skoterpasset är gemensamt för hela
Kultsjödalen, men köp det av oss så stöder du MIF lite extra. Säsongskort kostar 250:- och
Vecko/helgkort 150:- Läs mer på hemsidan. http://www.marsliden.se/skoterpass
Vi har sparat det viktiga till sist. Till dig och din familj vill vi inom styrelsen önska er
en riktig God Jul och ett Gott Nytt År
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