FÖRENINGEN HÄLLEVIKSSTRANDS FRÄMJANDE

NYHETSBREV
Adress: c/o Roger Andersson, Mastvägen 15, 474 95 Hälleviksstrand, Tel 0304-52520, 0703-440285,
e-post framjandet@halleviksstrand.se, hemsida www.halleviksstrand.se , Bankgiro 299-9118
Ansvarig utgivare: Christer Oscarsson, Tel 0304-52006, 0705-509464

mars 2015

Hej medlem...
Efter en osedvanligt mild vinter, kan man
börja ana att våren är på väg. Föreningen
har fyllt 70 år och vi hoppas att den skall
fortsätta att vara lika livaktig framgent.
Aktiviteter under våren:
Då påskhelgen ligger tidigt i år utgår mars
månads afterwork.
Skärtordagspuben är den 2 april kl 19 i
Lokalen. Denna gång serveras det en god
köttfärssoppa.
Vi fortsätter traditionen med Påskevaka
på Suskär, samling kl 10 på långfredagen
vid badplatsen, då vi börjar lasta båten.
Var noga med att bunta materialet väl, så
att det är lätt att bära. Vi tar tacksamt emot
all hjälp med på och avlastning.
Vi tänder elden när det mörknar på
påskafton, ca 20:30. Samling på
”vändplan” för gemyt och mingel.
Eftersom detta är en väderberoende
aktivitet så kan det komma att ställas in.
Detta meddelas i så fall på vår web
www.halleviksstrand.se
Städning av samhället hjälps vi åt med
lördagen den 18 april kl 10, då lokalen är
öppen och du kan hämta säckar och få
kaffe och macka efteråt.
Främjandets årsmöte hålls söndagen den
26 april kl 14 i Lokalen. Vi bjuder på fika
och lite eftersnack.
Arbetsdag på badet lördag den 16 maj,
samling kl 10 för att göra underhållsarbete
på badplatsen. Kom och hjälp till!

Simskolan
Är planerad till vecka 28-30 liksom som
tidigare år. Ett problem som dock gäller för
många av Orust´s simskolor är bristen på
simlärare.
Därför har föreningen bekostat SSF’s
utbildning för vår nya simlärare. Eftersom
hon är 17 år behöver det finnas någon
myndig person som formellt ansvarig på
plats varje dag. Vi söker därför frivilliga
som kan hjälpa simskolekommittén med
detta under några dagar.
Föranmälan till simskolan göres via mail:
simskola@halleviksstrand.se
Loppis har vi planerat till lördag 18 juli.
Mer information om sommarens aktiviteter
i kommande nyhetsbrev.
Hjärtstartare
Skadegörelsen på vår hjärtstartare
medförde tyvärr att den fick kasseras. Det
är tråkigt att ca 15 tkr av föreningens
medel gått till spillo på detta sätt.
Vi har dock beslutat att införskaffa en ny
som kommer att placeras väl synligt i ett
förvaringsskåp för utomhusbruk på norra
sidan av Lokalen. Vi kommer att meddela
när den nya är driftsatt.
Vänd…

Lokal UtvecklingsPlan
Vår nybildade kommitté ”Samhällsbygg”
har kommit i gång med sitt arbete och haft
en del möten med politiker, tjänstemän och
markägare.
I pipeline ligger en fördjupad översiktsplan
för Hälleviksstrand som Orust Kommun
skall göra. ”Samhällsbygg ” har en viktig
uppgift att samla de förslag och idéer som
finns i samhället och presentera dessa.
”Bastuprojektet” löper också vidare,
bygglovsritning är upprättad och bygglov
är beviljat.
En realistisk budget för hela byggnationen,
dvs bastun och bryggan från Lokalen till
herrbadet , uppgår till ca 2 mkr.
Föreningarna avser att söka bidrag från
Orust kommun, Thordén-stiftelsen ,
Riksidrottsförbundet, Boverket, Västra
Götalandsregionen, m.fl.
Styrelsen har beslutat avsätta 100 tkr för
att i år komma igång med byggandet av
bryggan som skall leda från Lokalen till
bastun. Tillsammans med HKSS’s uppgår
nu avsatta medel till närmare 200 tkr.

Med hjälp av dessa medel, tillsammans
med föreningarnas utlovade insatser kan vi
påbörja byggnationen i år!
Från utskicket i somras kom ett stort antal
positiva svar när det gäller finansiering.
Företag och privatpersoner har erbjudit
sina tjänster i form egna arbetsinsatser,
vilket kommer att reducera kostnaderna.
Främjandet har upprättat ”konton” för
skänkta medel och bidrag, för både bastun
och bryggan, så att du kan rikta ditt bidrag
om du vill.
Vill du vara med?
Kontakta: Per 0706-549563, per@otm.se
eller Hans 0709-743334,
hans.abrahamsson@gknaerospace.com.
Övrigt i samhället…
Fiberföreningen är i full färd med att
teckna anslutningsavtal med fastighetsägare. Har du har missat information om
detta, hittar du allt på www.hallevikfiber.se
I brist på alternativa lösningar kommer
sjösättningsrampen vid badet att vara kvar
under 2015. Tänk bara på att det inte
tillåtet att använda rampen mellan kl 8 och
17 under juni, juli och augusti.
Mias sjöbod kommer att ha öppet över
påsken med början på långfredagen.
Erwings planerar att öppna i juni och håller
just nu på med rekrytering av personal till
restaurangen.
Kiosken har fått nya ägare och kommer att
öppna igen till påsk.
/Styrelsen

