Till medlemmarna i HIF
Solen skiner på Härön idag och den efterlängtade våren känns lite närmare.
Sedan senaste nyhetsbrevet har vi nåtts av nyheten att Magasinet är sålt. Torild och Lars Säfverström har sålt sin
fastighet på Härön till fem Häröbor. De nya ägarna är Johanna, Anne och Leif Holmblad och Helena och Bo
Gunnarsson. Häröns tidigare havremagasin från 1847, är en av Västkustens mest genuina restauranger och
mötesplatser. Intentionen är att Magasinet ska utvecklas till en naturlig mötesplats året runt på Härön där god mat,
musik och boende kommer att prägla denna fina plats. De fem nya ägarna har många års erfarenhet av företagande
och av att driva hotell och restaurangrörelse i första hand i den svenska fjällvärlden men även i Helsingborg.
HIF önskar stort lycka till och välkommen som nya restauratörer på ön.
Styrelsen har under vintern tagit ställning till en ny logotype för Härön.Vi kommer att presentera denna under
våren. Dorisen är fortfarande signumet för ön men lyfts fram ännu lite mer i den nya logotypen. Till sommaren
kommer vi att ha bland annat tröjor till försäljning med den nya logotypen. Mer om detta i nästa nyhetsbrev.
Arbetet med upprustning av vandringsleden runt ön fortsätter i regi av Västkuststiftelsen och Tjörns kommun
med benäget bistånd av 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.
Snart är det dags för sommarsäsongen. För er som är intresserade av att hyra skolhuset finns det några lediga
dagar kvar under sommaren. Intresseanmälningar för att hyra lägenheten lämnas till Mikael Larsson (kontaktformulär
för detta finns också på hemsidan). Uthyrning av skolsalen administreras av denna grupp också.
Nu är också en facebookgrupp igång. Den heter Vi på Härön, och är en sluten grupp för ön. Gå in och anmäl dig
till gruppen. Här kommer vi att lämna snabb information, ge möjlighet för köp och sälj med mera.
Vårens och hittills planerade sommaraktiviteter:
• 19/5 Städdag på ön inklusive strandstädning. Tjörns kommun kommer att hämta vårt insamlade skräp och vi
hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till denna dag för att göra ön fin inför sommarsäsongen. Mer 		
information kommer.
• 22/6 Midsommarfirande. Stången kläs gemensamt på Holmen klockan 10.00 och dansen planeras till klockan 15.00.
• 9/7 HIF:s förre ordförande, Laila Mattiasson, tar med intresserade på en guidad vandring genom Häröns
bebyggelse på ostsidan.Vandringen börjar kl. 17.00 och beräknas ta 1-1,5 timma.
• 9-10/7 Målarkurs med Håkan Lager. Mer information om innehåll och anmälningsförfarande kommer längre fram.
• 12-15/7 Kustkyrkan (program meddelas längre fram)
• 21/7 Skolans dag
• 5/8 Årsmöte kl.11
• 10/8 Hämtning av grovsopor i Svängevik klockan 10-14.
• 11/8 HIF:s förre ordförande, Laila Mattiasson, tar med intresserade på en guidad vandring genom Häröns
bebyggelse på ostsidan.Vandringen börjar kl. 11.00 och beräknas ta 1-1,5 timma.
Titta på www.haron.se, för fler aktiviteter och mer detaljer kring arrangemangen.
Inbjudningar och information kommer också att anslås på färjan och i posthuset.

Väl mött på vårens och sommarens aktiviteter!
Styrelsen för Häröns Intresseförening
gnm Anna-Karin Jansson, ordförande HIF

Vi tillönskar alla en riktigt Glad Påsk!

