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Hej medlem... 
Våren är här med allt vad det innebär i 
form av aktiviteter. Här är lite om 
föreningens planer för våren. 
 
Skärtordagspuben är den 24 mars kl 19 i 
Lokalen. Denna gång serveras det en god 
gulasch-soppa. 
 
Vi planerar för Påskevaka på Suskär som 
tidigare år. Samling kl10 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 påsk-
afton, ca 20:00  Samling vid ”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 .  Ni kan också 
kolla på Främjandet’s  Facebook-sida, som 
är en ny kanal för föreningen att nå ut. 
 
Sista afterworken i Lokalen för denna 
säsongen är fredagen den 29 april , på 
menyn  kyckling serverad med pasta och 
tillbehör. 
 

Städning av samhället hjälps vi åt med 
lördagen den 7 maj kl 10, då lokalen är 
öppen och du kan hämta säckar och få 
kaffe och macka efteråt. 
 
 

Främjandets årsmöte hålls söndagen den 
24 april kl 14 i Lokalen.  Vi bjuder på fika 
och lite eftersnack. 
 

Arbetsdag på badet har vi lördagen den 
28 maj kl 10 för att göra underhållsarbete 
på badplatsen.  Kom och hjälp till! 
 
Simskolan  
Är planerad till vecka 28-30 liksom som 
tidigare år. Vår nya simlärare Ella kommer 
att fortsätta även i år men vi söker frivilliga 
som kan hjälpa under dessa veckor. Tips 
om detta kan lämnas till 
simskola@halleviksstrand.se , där även 
föranmälan till simskolan kan göras. 
 
 

 
 
 
 
             Vänd… 
 

 



 

 

 
Loppis har vi planerat till torsdagen  den 
28 juli. Sommarpuben blir lördagen den 
30 juli. Vi planerar också för att genomföra 
HLR-kurser  under juli månad.  
 
Mer information om sommarens aktiviteter 
kommer i nästa nyhetsbrev, där också en 
inbetalningsavi för medlemsavgiften 
kommer att bifogas. 
 

 
Lokal UtvecklingsPlan 
Samhällsbyggnadskommitten (SBK) 
forsätter sitt arbete med möten med 
politiker, tjänstemän och markägare. 
 

Vad som nu föreligger är ett samarbete 
kring kommunens planarbete för 
Hälleviksstrand som helhet, vilket 
beräknas komma igång på allvar framemot 
hösten.  Föreningen planerar att ha ett 
informationsmöte om detta i sommar. 
 
Anstenholmengruppen har också arbetat 
vidare med regelbundna möten för att 
komma framåt.  Projektet ”Bastu och 
gångbrygga” har dock stött på patrull då 
strandskydd har införts för det aktuella 
området. Detta innebär att vi måste ansöka 
om dispens för strandskyddet för att kunna 
fullfölja projektet. 
 

 
 
Föreningarna har sökt bidrag från Orust 
kommun, Thordénstiftelsen , Orust 
Sparbank, mfl.   
 
Orust Sparbank har beslutat att bidra med 
50tkr när bygget kommer igång. 
Presumtiva belopp från privata bidrags-
givare utgör ca 290tkr.  
 
 
 

 
Skänkta medel uppgår vid årsskiftet till 
närmare 15tkr för bastun, för gångbryggan 
är motsvarande siffra ca 62tkr. Främjandet 
och HKSS’s avsatta medel utgör 150tkr. 
Sammanlagd finansiering uppgår då till 
567tkr, vilket är ett fantastiskt resultat. 
 
Vill du vara med? 
Kontakta: Per 0706-549563, per@otm.se 
eller  Hans 0709-743334, 
hans.abrahamsson@gknaerospace.com. 
  
 
Övrigt i samhället… 
Fiberföreningen har nya planer och 
kommer att ha informationsmöte och 
stämma i Lokalen nu på påskdagen kl 15. 
Har du missat information om detta, hittar 
du allt på www.hallevikfiber.se . 
 
I brist på alternativa lösningar kommer 
sjösättningsrampen vid badet att vara 
kvar även under 2016. 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, 
www.miassjobod.se .  
 
Erwings planerar att öppna i i slutet av 
maj eller början av juni och håller just nu 
på med rekrytering av personal, 
www.erwings.wordpress.com . 
 
Kiosken kommer också att ha öppet i påsk, 
www.halleviksstrandsgrillochglasscafe.se .  
 
/Styrelsen 


