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Hej ! 
Här kommer lite info från föreningen. 
 
Just nu…. 
…samlar väl alla in ris till påskevaka kan 
man tro?  I så fall kan man lämna detta på 
badplatsen för vidare transport till Suskär. 
 
Det skall vara lätthanterligt brännbart 
material i väl  buntade paket. Vi behöver 
många händer som hjälper till på lång-
fredag när transporten går. 
 
Transporten finansieras som vanligt av ev. 
överskott på skärtorsdagens pub, alla 
medlemmar är hjärtligt välkomna. 
 
Medlemsavgift 
Förra året missade vi tyvärr att skicka med 
inbetalningskort tillsammans med nyhets-
brevet, med ett stort medlemsbortfall som 
följd. I år kommer inbetalningkorten att 
skickas tillsammans med nyhetsbrevet i 
juni månad . Vill du betala in redan nu så 
står pg/bg-numren i brevhuvudet. avgiften 
är oförändrat 60kr per person/år. 
 
Kommande aktiviteter 
Årsmötet kommer att hållas söndag den 
17/4 kl 14:00, se anslagstavlan eller 
hemsidan. 
 
Pubafton skärtorsdag kl 19:00 i lokalen. 
 
Vi ”drar te påskevaga”  på långfredag,.  
Samling kl 10:00  vid badplatsen, då vi 
börjar lasta båten. 
 
 

 
 

 
 
Vi  tänder påskevaka på Suskär när det 
mörknar på påskafton, ca 20:00.  Samling 
på  ”vändplan” för gemyt och mingel.  
 
Städdag i samhället lördag 30/4, vi samlas 
kl 10:00 i lokalen, där du kan hämta 
sopsäckar om du behöver. Vi bjuder på 
kaffe och smörgås efter/under arbetet. 
 
Hälleviksstrandsveckan  
Det är fortfarande oklart om evenemanget 
blir av.  Det saknas tillräckligt antal 
frivilliga till planeringsarbetet och tiden 
börjar rinna ut.  Hör av dig om du kan  
hjälpa till på något sätt.. 
 
Lokalen, 
Styrelsen har tagit beslut om fortsatt 
renovering av lokalen. Vi har börjat där vi 
slutade när vi bestämde att alla pengar 
skulle gå till badet. Vi har bytt ut alla 
underskåp i köket till moderna lådhurtsar 
med mjukstängning . Vi utnyttjar också 
hörnskåpen på ett bättre sätt. Vi har även 
köpt in 10st nya bord. 
 
forts…………. 



 

LUP, Lokal utvecklingsplan för Hälleviksstrand, fas 2. 
Den nytillsatta LUP organisationen inom Främjandet har under hösten/vintern tagit fram en 
handlingsplan för sex prioriterade utvecklingsområden. Med hjälp av ett projektstöd från Terra et 
Mare/LEADER för fas 2 på drygt 200.000 SEK, arbetar vi nu vidare med frågor som gäller: 

 
- Bostäder  
- Mötesplats/Affär-Café  
- Båtmuseum 
- Lerkilen 
- Miljö/Badet/Andstensholmen 
- Hemsida/Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I samband med årsmötet den 17:e april kommer vi att berätta mera om LUP projektets planer och 
fortsatta arbete. Välkommen ,vi bjuder på fika. 
 
Hälsar  
/Styrelsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


