
Till medlemmarna i HIF

Vintermörkret sänker sig över ön men glädjande nog ser vi att det lyser i många hus och att vi är många fritids-
boende som njuter av ön även denna säsong. 
Sedan förra brevet har vi haft en fullsatt eftermiddag i skolhuset i slutet av september med berätteler och musik 
kring förlista skepp vid Härön. Vi samlades i slutet av oktober också då det bjöds på Filmfesival i skolhuset. Två 
trivsamma aktiviteter som fick inleda hösten.

• 16 november brandövning. 
Många av oss har nu satt upp skåp med brandsläckare på våra fastigheter. Den 16/11 klockan 10.00 kommer 
vårt lokala räddningsvärn att gå igenom med alla intresserade vad som gäller om det börjar brinna på ön i sam-
band med ordinarie övning. Samling vid öns brandstation.

• 23 november – Granresning i Svängevik. 
Klockan 13 samlas vi i Svängevik för att hjälpas åt att resa årets julgran inför första advent.  
Glögg och pepparkakor serveras.

På kvällen samlas vi igen.
• 23 november – julpub och quiz i skolhuset. 
Våra nya Häröbor,  Frida och Leif Jägerbrand, kommer att hålla i en rolig och annorlunda quiz där hjärnan får 
fundera över olika musikstilar i en härlig 
blandning. Mat & underhållning: 150:– per person. Dryck serveras till självkostnadspris.
Anmälan senast den 18/11 till anna-karin.jansson@akstudio.se eller på telefon/sms till 
Yvonne Wallin Olsson, 0705-232508 eller 0304-664482. (se bifogad inbjudan)

• För de av Er som ännu inte betalat MEDLEMSAVGIFTEN för 2019/20 (1/7-19 till 30/6-20) 
–  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. Nu finns det också möjlighet att betala på QR-kod som sitter uppsatt i Posthuset.

• Redan nu ber vi Dig skriva in datum för nästa år:  
 • Vårfest/pub: preliminärt skärtorsdag 9/4 kl 19.00.
 • Städdag: 23/5, inkl. ”städa Sverige”.
 • Skolans dag: 18 juli kl 11.00.

Titta på www.haron.se och håll Dig uppdaterad om kommande 
aktiviteter.  Inbjudningar och information kommer också att anslås på färjan och i posthuset. Glöm inte att anmä-
la 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.

Vi önskar alla en fortsatt skön november så ses på 
brandövningen och granresningen/julpuben!
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