Till medlemmarna i HIF
God fortsättning på 2018, ett år som vi i HIF:s styrelse hoppas ska innebära många trevliga möten och
aktiviteter på ön.
Sedan senast har vi haft julpub i december.Vi fyllde skolhuset med glada medlemmar som fick lyssna
till musik av duon Lindberg & Brynggård och äta god mat, som lagats av Carina Svantesson.
Fredagen före första advent satte ett flitigt gäng medlemmar också upp en julgran i Svängevik. Stort
tack till Ralph och Yvonne, som traditionsenligt skänkt granen.

Många har säkert uppmärksammat att vandringsleden runt ön rustas upp. Arbetet och
förberedelserna görs av Västkuststiftelsen, Tjörns kommun och Häröns Intresseförening.
Närmast arbetas med nya informationsskyltar. Idéer och iakttagelser tas emot av Jessica Blume,
som är kontaktansvarig i frågan i styrelsen. Arbetet med vägvisare till vandringsleder och badplats har
också påbörjats. Förhoppningen är att skyltningen ska vara klar till sommaren.
Några av er har säkert märkt att bibliotekarien från Tjörns kommun inte synts till på ön. Kommunen
har beslutat att föreningsdrivna bibliotek, såsom Härön, ska hållas öppna av föreningarna. Christer
och Laila Mattiasson, som sedan tidigare ansvarat för att ha öppet en gång per månad, har tagit över
ansvaret från kommunen, och har öppet varannnan vecka. HIF är mycket glada för detta och uppmanar
alla att låna böcker, filmer med mera i biblioteket så att vi kan ha det kvar.
Snart är det dags för sommarsäsongen. För er som är intresserade av att hyra skolhuset har vi
en ansvarig grupp för lägenheten. Den består av Mikael Larsson, Carina Svantesson och Birgitta
Lannering. Intresseanmälningar för att hyra lägenheten lämnas till Mikael Larsson (kontaktformulär för
detta finns också på hemsidan). Uthyrning av skolsalen administreras av denna grupp också.
Vårens och hittills planerade sommaraktiviteter:
• 24/2		
Filmfestival i skolhuset kl. 14.00. Två filmer visas med förtäring mellan filmerna.
		
Ingen föranmälan behövs.
• 22/6		
Midsommarfirande.
• 21/7		
Skolans dag
• 5/8		
Årsmöte kl.11
Titta på www.haron.se, för fler aktiviteter. På styrelsens marsmöte sätts datum för övriga aktiviteter.

Väl mött på vårens aktiviteter!
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