Till medlemmarna i HIF
Vilken fantastisk vår vi fått. Jag hoppas att många av er haft möjlighet att tillbringa sköna dagar på vår ö. Jag vill passa
på att rikta ett stort tack till alla som var med på städdagen och bland annat hjälpte till att röja runt helikopterplatta och lekplats, olja alla bänkar samt städa våra stränder. Nu kan vi njuta av en välstädad och prydlig ö i sommar.
Särskilt tack till Jessica B, som samordnade dagen, och Christina M-A, som fixade god fika till alla flitiga städare.
Styrelsen har nu beslutat om en ny logotype för Härön, se i övre vänstra hörnet. Dorisen är fortfarande signumet
för ön och lyfts fram ännu lite mer i den nya logotypen. Vi tackar Martin Lannering, som ritat logotypen.
Till sommaren kommer vi att ha tröjor, mössor och badlakan till försäljning med den nya logotypen. För att tillgängliggöra lite ytterligare har de nya ägarna av Magasinet tjänstvilligt lovat plats i ett skåp för HIF:s produkter, så är du inte i
skolhuset på någon av våra aktiviteter, kan du få tag på dem på Magasinet.
Apropå Magasinet - de nya ägarna hälsar alla på ön välkomna till invigningsmingel från klockan 18.00 den 15/6.
Arbetet med upprustning av vandringsleden runt ön fortsätter i regi av Västkuststiftelsen och Tjörns kommun
med benäget bistånd av Häröns Intresseförening. Häromdagen hade vi möte med Västkuststiftelsen och kommunen,
och diskuterade utformning på skyltar. Det kommer, förutom vägvisning, också att finnas skyltar om naturreservatet
och om öns historia.
För er som är intresserade av att hyra skolhuset finns det nu endast en vecka outhyrd, 2-8/7.
Intresseanmälningar för att hyra lägenheten lämnas till Mikael Larsson (kontaktformulär för detta
finns också på hemsidan). Uthyrning av skolsalen administreras av denna grupp också.
Glöm inte att anmäla dig till vår facebookgrupp - Vi på Härön. Det är en sluten grupp för ön.
Här ger vi snabb information, och ger möjlighet för köp och sälj med mera.
Hittills planerade sommaraktiviteter på ön:
• 10/6 Informationsmöte för nyinflyttade på ön. Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening
och Häröns Intresseförening bjuder gemensamt in till informationsmöte i Skolhuset
kl. 10.00. Ingen föranmälan behövs.
• 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 Vi fortsätter med våra populära målarkurser och vi är glada att kunna erbjuda detta för tredje året
i rad. Målarkurs, akryl och akvarell, med Håkan Lager. Kursen hålls kl. 10-17 i Skolhuset. Kursavgift; 1.000:–.
Anmälan till Fanny Wikander på 0733-368363 eller fanny.wikander@gmail.com senast 6/7.
OBS - begränsat deltagarantal så anmäl dig edan nu om du vill vara säker på en plats.
• 12-15/7 Kustkyrkan (program meddelas längre fram)
• 16-20/7 HSS Seglarkurs
• 21/7 Skolans dag
• 22/7 Dödenmästerskap vid badplatsen, Stavsundsholmen
• 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.
Vi arbetar nu med en ny hemsida, så inom överskådlig tid kommer den att se annorlunda ut, men vi hoppas att du ska
hitta allt du behöver också i fortsättningen.
Inbjudningar och information kommer också att anslås på färjan och i posthuset.

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

