FÖRENINGEN HÄLLEVIKSSTRANDS FRÄMJANDE

NYHETSBREV

Adress: c/o Roger Andersson, Mastvägen 15, 474 95 Hälleviksstrand, 0703-440285,
e-post framjandet@halleviksstrand.se, hemsida www.halleviksstrand.se , Bankgiro 299-9118
Ansvarig utgivare:Ordförande Curt Åkesson, Tel 0734-022415

Hej alla …
I handen håller ni årets andra nyhetsbrev
från föreningen.
Föreningen höll sitt årsmöte den 26 april
med ett fåtal närvarande medlemmar enl
styrelsens önskan.

Christer Oscarsson
Håkan Bergendahl

juni 2020
Anders Johnsson
Mattias Nicklasson

Samhällbyggnadskommitten:
Christer Oscarsson
Eija Andelin
Lennart Mattson

Lars Colliander
Hans-Erik Gustavsson
Ronny Glemberg

Revisorer/revisorssuppleanter:
Styrelsen som konstituerades den 26 april,
ser nu ut så här:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare.

Curt Åkesson
Per Oscarsson
Roger Andersson
Lennart Rosell

Els-Marie Ragnar
Karin Lith

Örjan Ström
Ann Wettergren

Valberedning:
Lotta Rosander Hallberger Lennart Mattson

Ledamöter/suppleanter är:
Per Oscarsson
Anders Johnsson
Roger Andersson
Christer Eriksson
Lennart Rosell
Johan Oskarsson

Mona Oskarsson
Carina Brockmar
Cecilia Oskarsson
Eija Andelin
Inger Gustafsson
Per Hallberger

Övriga aktiva.
Badplatskommitté
Per-Erik Näslund
Agneta ÖsterbergNäslund

Olof Jakobsson
Claes-Håkan Ström

Byggnadskommitté:
Roger Andersson
Kjell Isacsson
Nils-Rune Oskarsson

John Bergström
Marcus Lindström

Parkkommitté:
Birgitta Holmberg
Gunilla Sandberg

Christina Oscarsson,
Evy Johansson

Lokalen kommitté:
Carina Brockmar
Cecilia Oskarsson
Åse Oskarsson

Hemsidekommitté:

Eva Friberg
Mona Oskarsson

Naturligtvis drabbas föreningens
ekonomi hårt av alla avbokningar av
Lokalen samt egna inställda aktiviteter.
Men vi hoppas att Ni som medlemmar
och kanske blivande sådana stödjer oss
även detta år.
Medlemsavgiften är som tidigare 80 kr
per/ person och kalenderår. Vi väljer att ha
den låg för att barn och gäster till familjen
skall bli medlemmar. Nu 680 medlemmar.
Betala in på bankgiro 299-9118
inbetalningskort bifogas. Vänligen ange
namn, adress och gärna mailadress för
alla personer som betalningen gäller.
För 2020 har vi inte blivit beviljde stöd
för badplatsen av kommunen.

Det är väldigt tråkigt (man ser över rutiner)
men vi har tur att det inte har behövts
några stora reperationer ännu. Vi kommer
inte att reparea trampolinen i år. Vi
kommer att avvakta den planerade ihopknytningen av Andstensholmen/badet med
gångbryggan runt berget. Annat som vilar
är också att fortsätta att göra badet mer
handikapp-vänligt genom att bygga en
ramp så att även vattnet blir tillgängligt för
handikappade.
Samhällsbyggnadskommittén
Arbetet med planprogramet har upptagits
igen efter avbrott från kommunen.
Som de flesta har sett så är det äntligen en
verksamhet i Sollidsbergen. Strana hotel
startade på nationaldagen och styrelsen var
där och överlämnade en blomma och
önskade lycka till.
Föreningens sommaraktiviteter.
Vecka 30. (Lokalen) är i år inställd.
Projekt Andstensholmen
Stort tack för ett enormt bidragande från
Hälleviksstrandsborna både i form av pengar
och arbete. Vår plan var att bli klara under
hösten, men på grund av att vissa delar har
blivit dyrare så kommer vi att ha en
fördröjning på slutdatum. Troligast är att
huset går att ta i bruk i slutet av året.
Får vi får in mer finansiella medel så kan vi
snabba på de sista delarna så att vi kan bli
klara redan under hösten. Så vänligen alla
som är intresserade, känn efter om det går
att skänka mer medel. Privat sponsring:
Bidrag skickas in till Främjandets
Bg 299-9118 alt. swish 12345 24880.
Märk inbetalningen Andstensholmen” samt
ange ert namn och mail-id.
Önskar ditt företag ge ett sponsorbidrag,
har vi flera nivåer på dessa.
Företagssponsring: kontakta någon av
Per Oscarsson, 0706 – 549 563
per@otm.se
Roger Andersson, 0703 - 440 285
roger.andersson@halleviksstrand.se
Hans Abrahamsson, 0709 – 743 334
hans.abrahamsson@gknaerospace.com

Stigar och leder
Dessa digitala kartor med intressepunkter
når man på www.vandringslederorust.se
Har du idéer eller frågor - kontakta Lennart
Rosell 0767-979790.

Simskolan i Hälleviksstrand 6 – 24 juli
Barnbadet avlyst för simskola kl 09-12.
Simlärare i år är Antonia som kommer ha
hjälp av assistent Robin.
Anmälan sker till
simskola@halleviksstrand.se
senast 2020-06-30.
Efteranmälningar i mån av plats.
Grupper och tider sätts upp på anslagstavlan på badplatsen söndagen den 5/7.
Vi kommer i år att erbjuda:
• Lek och plask – för de minsta med syfte
att träna vattenvana och vara förberedande
inför simskolegrupp
• Simskola – nybörjare – för de barn som
skall börja lära sig simma, här tränas
bröstsim, ryggsim, hoppa från brygga,
doppa huvud mm
• Simskola – fortsättning – för de barn som
kan simma lite men behöver fortsatt
träning, här tränas bröstsim, ryggsim,
simma och hoppa på djupt vatten mm.
• Märkestagning – drop in för alla, vuxna
som barn!
Simskolegrupperna kostar 500 kr för de
som är mantalsskrivna i Orust kommun
och 700 kr för sommarboende.
Simskoleavslutningen är lördagen den 25
juli kl 11.00.
Vid frågor kontakta via mail:
Olof Jakobsson
simskola@halleviksstrand.se
Botten på badet är i år undersökt med
undervattenskamera (ROV)
Simborgarmärkets dag onsdag 15 juli
Ej sponsad av kommunen i år, märke 40
kr. Tänk på avståndet, lämna plats för
simmande på bryggan minimera publiken.
Varmt välkomna till simskolan i
Hälleviksstrand!
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.
Styrelsen önskar glad sommar och var
rädda om varandra.

