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: Curt Åkesson, Tel 0734-022415

Hej alla …
I handen håller ni årets andra nyhetsbrev
från föreningen.
Föreningen höll sitt årsmöte den 24 april
med ett 20-tal medlemmar närvarande.
Styrelsen som konstituerades den 2 maj,
ser nu ut så här:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare.

Curt Åkesson
Per Oscarsson
Roger Andersson
Lennart Rosell

juni 2016

Samhällsbyggnadskommittén
Eija Andelin
Johan Ekman
Lennart Mattson

Lars Colliander
Hans-Erik Gustavsson
Ronny Glemberg

Revisorer/revisorssuppleanter:
Elsa-Maria Ragnar
Karin Lith

Örjan Ström
Jan Oscarson

Valberedning:
Lars Colliander

Lennart Mattson

Övriga ledamöter/suppleanter är:
Eija Andelin
Anita Bergström
Christer Eriksson
Niklas Mattson
Ann-Christin Wallerius

Carina Brockmar
Johan Ekman
Anders Johnsson
Gun-Britt Söderström

Övriga aktiva..
Badplatskommitté
Per-Erik Näslund
Susanne Rodin
Agneta ÖsterbergNäslund

Mariana Ray
Claes-Håkan Ström

Byggnadskommitté:
Roger Andersson
Rolf Jönsson
Nils-Rune Oskarsson

John Bergström
Marcus Lindström
Christian Oskarsson

Parkkommitté:
Anita Bergström
Gunilla Sandberg

Christina Oscarsson,

Lokalenkommitté:
Carina Brockmar
Evy Johansson

Eva Friberg
Gun-Britt Söderström

Hemsidekommitté:
Håkan Bergendahl
Christer Eriksson
Mattias Nicklasson

Niklas Hedlund
Anders Johnsson
Christer Oscarsson

Medlemsavgiften är även i år oförändrat
60kr per person och kalenderår.
Betala in på bankgiro 299-9118 ,
inbetalningskort bifogas. Vänligen ange
namn, adress och gärna mailadress för alla
personer som betalningen gäller.
Den som betalt sitt medlemskap under
2016 behöver inte betala medlemskap för
2017 förrän nästa gång inbetalningskorten
skickas ut.
Badet och sjösättningsrampen
Vi påminner åter om att det inte är tillåtet
att använda sjösättningsrampen vid
barnbadet mellan kl 8 och 17, under juni,
juli och augusti.
…. vänd

HLR och hjärtstartare
På Lokalen´s norra gavel mot hamnen
sitter föreningens hjärtstartare, vi erbjuder
åter gratis utbildning för denna.
Två kostnadsfria kurser i HLR och
hjärtstartare kommer att hållas i lokalen
tisdagen 5 Juli kl. 18 - nybörjarkurs samt
torsdagen 7 Juli kl. 18 – repetitionskurs.
Anmälan görs genom mejl till
roger.andersson@halleviksstrand.se eller
med ett sms till 0703-440285.
Andstensholmen – goda nyheter
Länsstyrelsen har nu godkänt dispensen
från strandskydd för gångbrygga, bastu och
tribun. Kommunen ska behandla bygglovsansökan och vi räknar med att den
kommer att bli godkänd inom kort.
I och med att vi får ett godkänt bygglov
kommer vi att påbörja insamlingen av
utlovade medel samt ansöka hos olika
möjliga bidragsgivare såsom fonder,
stiftelser, myndigheter m.m.
Byggnation av första etappen kan därefter
påbörjas med trolig byggstart under hösten.
Du som vill bidra men ännu inte har
meddelat detta eller har frågor, kontakta
Ingegerd Brandin eller Per Oscarsson:
ingegerd.brandin@volvo.com ,
per@otm.se
Föreningens sommaraktiviteter..
Simskolan i Hälleviksstrand 2016 startar
11 Juli och pågår 3 veckor t.o.m. den 30
Juli. Simlärare för i år är som förra året
Ella Eklind Magnusson.
Anmälan sker i först hand till
simskola@halleviksstrand.se alt vid
badplatsen söndagen den 10/7 kl. 11.
Anmälan krävs för samtliga grupper utom
märkestagning. Grupp och tider meddelas
efter inskrivning 10/7. Vid frågor
kontakta Susanne Rodin: 0761-256518,
simskola@halleviksstrand.se
Vi kommer i år att erbjuda:
• Lek och plask
• Simskola - nybörjare
• Simskolegrupp – fortsättning
• Märkestagningsgrupp

Lek och plask, simskolegrupperna kostar
350 kr för de som är mantalsskrivna i
Orust kommun 500 kr för sommarboende. Märkestagning är gratis upp till
kandidatmärket.
”Simborgarmärkets dag”, är den 20 juli
då alla är välkomna att kostnadsfritt ta
simborgarmärket. Dagen avslutas med
korvgrillning till en billig peng.
Simskoleavslutningen är lördagen den 30
Juli kl 11.
Bertil Berg håller en kulturvandring i
Hälleviksstrand onsdagen 27 Juli kl. 11,
där han talar om sillperioderna och andra
intressanta händelser i samhället. Entré 20
kr som betalas vid starten utanför lokalen.
Loppis i Lokalen torsdag den 28 juli
mellan kl 9 och 13. Inlämning av prylar
onsdag den 27 juli mellan kl 17 och 20.
På sommarpuben lördag 30 juli kl 19,
grillar vi soyamarinerad fläskytterfile och
serverar örtkryddad fransk potatissallad.
Baren är öppen till 24, vid vackert väder
har vi en bar även på utsidan av Lokalen.
Obs, medlemskap erfordras!
Annat som händer i samhället…
• Fiberföreningen närmar sig med stora
steg tidpunken då man tar ett
byggbeslut. Det betyder att man därefter
går vidare med projekteringen. För mer
information se www.hallevikfiber.se
•

Midsommarfirande 24 juni på
Berns´äng. Stången kläs kl 10, lotter
säljs från kl 14, kl 15 börjar dansen,
därefter är det dragning i lotterier.

• Jazzkonsert i Lokalen den 20 juli kl 18
Strana’s jazzklub bjuder på svängiga
toner, se separat blad…
Kanske är det något vi missat, så kolla
gärna vår websida för mer info:
www.halleviksstrand.se
Styrelsen önskar alla en glad sommar!

