
Till medlemmarna i HIF

Sommaren är igång men mycket är ovanligt i år. 
Städdagen genomfördes som vanligt. Stort tack till alla som hjälpte till och gjorde vår härliga ö sommarfin. 
Särskilt tack till Jessica för samordningen, Carina för Coronasäkrad fikastund och familjen Eliasson för att vi nu 
har en jättefin boulebana vid ingången till badplatsen.

Vi har under våren också färdigställt renoveringen av lägenheten i skolhuset och gjort fint med nya möbler 
och textilier (se bilder t.h). Glädjande nog, efter inledande oro och en del avbokningar, är juli och augusti 
helt fullbokade fram till och med Tjörn runt.

I veckan har HIF haft styrelsemöte. Vi har vänt och vridit på hur vi skulle 
kunna genomföra sommarens aktiviteter på ett säkert och omdömesgillt sätt. 
Det har resulterat i att vi inte kommer att se våra vanliga arrangemnag. Vi 
har beslutat att ställa in Skolans Dag. Vi kan inte ta ansvar för att kunna 
genomföra den med behörigt avstånd från varandra.

Anders Eliasson meddelar också att den traditionella fotbollsmatchen 
mellan Kyrkesund och Härön också är inställd i år av samma skäl.

Nu har ett nytt verksamhetsår inletts och vi ber er betala
MEDLEMSAVGIFTEN för 2020/21 (1/7-20 till 30/6-21) –  swisha till 123 
050 27 65 alternativt betala till bankgirokonto 884-5034. 
OBS: medlemskapet är personligt. 100:–/medlem. Betalar Du för fler i 
Din familj så glöm inte att skriva namnen på alla betalningen avser. Det 
finns också möjlighet att betala på QR-kod som sitter uppsatt i Posthuset.

Datum för aktiviteter, i regi av HIF eller andra:  
 • Härön Runt-simmet. Magiskt havssim kl. 8-12. Mer info och   
 anmälan på Facebookgruppen Vi på Härön.

 • Tipspromenad: 25 juli kl.10-13 mellan Posthuset & Änga. HIF  
 bjuder in till tipspromenad på ön. Vuxen- och barnfrågor och   
 fint förstapris utlovas. Start vid Posthuset där tipslappar köps. 
 Barn: 10 kr, vuxen: 50 kr, familj: 100 kr.
 Kom när det passar mellan kl. 10 och 13.
 Avsluta gärna med besök på kaféet vid Änga. 

 • Årsmöte: 2 augusti kl. 11.00.

 • 21 augusti - grovsopor hämtas på ön

 • Författarbesök 19 september med Marie Hermansson.

 • Biblioteket håller öppet torsdagar ojämn vecka kl 10–11

Titta på www.haron.se och håll Dig uppdaterad. Inbjudningar och 
information kommer också att anslås på färjan och i posthuset. Glöm 
inte att anmäla Dig till vår facebookgrupp -  Vi på Härön. 

För er information kan vi också berätta att vi från, som man säger, 
vanligtvis välunderrättad källa, fått höra att Tjörn Runt genomförs i år 
och att ALLA båtar seglar genom Kyrkesundsrännan. 

Vi önskar alla en fortsatt skön sommar och hoppas att ni alla är friska. 
Ta hand om varandra!
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