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Hej föreningsmedlem.
Äntligen ger den långa vintern med sig!

Under vintern har Hälleviksstrand också
fått en ny yrkesfiskare. Carl Åkesson har
tillsammans med en kompanjon köpt
fiskebåten Strandvåg som dom tänker
använda till trålning efter kräfta, mm.

Först en liten tillbakablick på vad som
hänt....
....sen sist.
I samband med hummerfisket startades åter
föreningens säsongs-aktiviteter i lokalen
såsom Nora-kaffe och afterwork.
En höstfest med dans till levande musik
anordnades och även det traditionsenliga
Luciafirandet. Alltsammans väl mottaget
av våra medlemmar. Tyvärr kunde flera av
påskens aktiviteter inte genomföras i år på
grund av eldningsförbudet som räddningstjänsten utfärdade.
Tiden för vårt EU-projekt gick ut under
hösten och har därefter slutredovisats till
myndigheterna. Ett möte för de aktiva hölls
i Lokalen under november för att summera
vad som uppnåtts. Efter ett längre uppehåll
kring årsskiftet, fortsätter nu arbetet med
en delvis ny laguppställning. Mer info på
www.halleviksstrand.se/lup.

Lokalen
Vi ha installerat en fast ljudanläggning för
bakgrundsmusik och konferens ändamål
som vi hoppas skall förbättra hörbarheten
vid olika arrangemang.
Hjärtstartare
Främjandet har beslutat att införskaffa en
hjärtstartare, som kommer att placeras i
handikapptoaletten i servicehuset för
hamnen. Toaletten kommer då att ha öppet
året runt. Hjärtstartaren kommer anmälas
till www.hjartstartarregistret.se, där man
kan söka var alla hjärtstartare i Sverige
finns placerade.

..... vg vänd.

Bryggorna vid Lokalen
Slut på allt lappande och lagande, då
kommunen nu renoverar de fasta
bryggorna vid Lokalen. Man skulle även
hunnit med den fasta bryggan vid
Sollidsvägen, men den får vänta tills nästa
år.

Dykning kommer att ske för att analysera
vad som är fel på flytbryggorna ut till
gästhamnen och som då kommer att
åtgärdas nästa år.
En kätting kommer att läggas ut på botten
mitt i viken utanför Lokalen för att
båtägarna skall kunna få bättre tag för sina
akterförtöjningar. Bortsprängning av
berget på botten mitt i viken kommer
troligen att äga rum inför nästa säsong.

Hällevik Yacht Club
Restaurangen är i full gång med att
inredas. Namnet har redan valts och den
kommer att heta ”Köpmanshuset”.
Inredningen kommer att vara i gammal stil
för att få en atmosfär som får en att minnas
tillbaka till gamla goda tider.
I en del - ”Skafferiet”, kommer man att
sälja matvaror såsom bröd, smör, mjölk,
skaldjur mm.
En annan del av restaurangen kommer att
inredas som en ”lounge”, där man kan sitta
och bara koppla av eller så kan man ta
maten med ut på verandan med läge mot
hamnen och Kråksunds Gap.

Premiären beräknas till fredagen 14 juni.
Innan dess kommer det att vara ”öppet
hus” under pingsthelgen 18 – 19 maj kl. 11
-14, för visning av hamnen med båtplatser
och gästhamn samt sjöstugor.

Främjandets närmaste aktiviteter:
Städdag är planerad till lördagen den 20
april då vi hjälps vi åt att städa samhället.
Från kl 10 är lokalen öppen där du kan
hämta säckar och få en macka efteråt.
Främjandets årsmöte hålls söndagen den
21 april kl 14 i Lokalen.
Vi kommer då att få information om det
fibernät för datatrafik som planeras i
kommunen och vad vi i Hälleviksstrand
behöver göra om vi vill ansluta oss.
Vi bjuder också in till ett ”Historiemingel”
i samband med årsmötet, där du kan dela
med dig av dina berättelser om, personer,
platser, fotografier, mm. Ta med ett par
bilder till årsmötet och berätta din historia.
Vi bjuder på fika!
Arbetsdag på badet lördagen den 4 maj,
samling kl 10 då vi hjälps åt att röja och
snygga till vår badplats.
/Styrelsen

