FÖRENINGEN HÄLLEVIKSSTRANDS FRÄMJANDE

NYHETSBREV
Adress: c/o Roger Andersson, Mastvägen 15, 474 95 Hälleviksstrand, Tel 0703-440285,
e-post framjandet@halleviksstrand.se, hemsida www.halleviksstrand.se Bankgiro 299–9118
Ansvarig utgivare: Curt Åkesson Ordförande 0734022415 ordforande@halleviksstrand.se

Hej föreningsmedlem!
Nu har det vänt, vi går mot ljusare tider,
hoppas vi går mot ett bättre år.
Arbetet i föreningen fortgår och det har vi
ju sett med alla flitiga som har bidragit
med arbete på ett fantastiskt sätt, och huset
på Andstensholmen är snart färdigställt och
nästa etapp väntar se vidare i texten.
-Vi är glada att vårt samarbete i samhället
mellan föreningarna i år har mynnat ut i att
föreningen Lekplatsen kunnat köpa Berns
äng.
Comhem epost
Ni som har haft eller känner någon som
hade det, får gärna hjälpa oss att genom att
skicka den nya epost adressen till

Årsskiftet 20/21

Orust Sparbank har avsatt pengar till
föreningar, och gladde oss med en check
på hela 60 000 kr.
Andstensholmen.
Vi har nu blivit klara med vår byggnad vid
Andstensholmen. Har du ett namnförslag,
så mejla gärna det före 15 januari 2021.
Under våren har vi planer på att fortsätta
med gångbryggan mot badet.
Bidrag för denna del tas gärna emot på Bg
299-9118 eller Swish 12345 24 880.
Märk inbetalningen Andstensholmen samt
din mejladress. Mer info om
företagssponsring får du genom att mejla
till kassor@halleviksstrand.se.
Följ oss på HF:s eller HKSS facebooksida.

kassor@hallevikstrand.se

Medlemsavgifter
Vi önskar att gamla och nya medlemmar
betalar in sin medlemsavgift på 80 kr per
person för 2021 då vi ser att många missat
detta för 2020. Meddela namn och
mejladress vid betalning till Bg 299-9118
eller Swish 12345 24 880.
Kassören har ordet.
2020 har Främjandet ställts inför många
prövningar. After Work och andra
aktiviteter har tyvärr inte kunnat
genomföras. För lokalen har hyresintäkterna i stort sett uteblivit med i stort
sett bibehållna kostnader. Lite ljus i
mörkret har varit att regeringen beslutade
att de som har lokaler för uthyrning kunde
söka ett bidrag. Vi fick bifall för vår
ansökan som kommer att täcka en liten del
av våra kostnader.

Styrelsen tackar för det gångna året och
ser fram mot ett nytt fräscht 2021./
Ordförande. / Ps vänd och läs om det
fina arbetet med leder.

