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Skolhuset  
För drygt ett år sedan beslutade vi i  HIF att måla om Skolhuset.  Har du haft vägarna förbi under 
hösten, har du säkert sett ställningarna. Huset har tvättats, målats och under pågående arbete såg vi 
att västra väggen var i dåligt skick. Större delen av den fasaden är bytt. HIF har också investerat i nya 
fönster till övervåningen.  
 
Känner du någon som vill komma ut på Härön och få en avkopplande helg? Lägenheten hyrs ut året 
om och är du intresserad så surfa in på Häröns hemsida och läs mer. Bokningarna för nästa år öppnar 
upp efter årsskiftet.  
 
Under hösten har HIF genomfört flera aktiviteter som varit uppskattade. I september bjöds året-runt-
boende in till en lunch med föreläsning av Laila och Christer Mattiasson vilket var väldigt uppskattat.  
Ett varmt tack riktas speciellt till Carina Svantessson och Birgitta Rolfsdotter- Johannesson som 
lagade mat och höll ihop aktiviteten.  
 
I november genomfördes en välbesökt vinprovning med nästan 40 deltagare som inbringade ett gott 
tillskott i kassan. HIF vill rikta ett varmt tack till Anna-Karin Jansson som föreläste och delade med sig 
av all kunskap och gott vin.  
 
I helgen genomfördes också den årliga filmfestivalen som är en trevlig aktivitet med besökare från 
både Härön och Kyrkesundsidan. Det visades två filmer och fanns förträning och tilltugg.  
 
 
På gång och kommande aktiviteter:   
 
Kallelse Extra årsmöte HIF 4 december kl 10 
Med anledning av ändring av stadgar, att medlemsavgiften avser kalenderår istället för 
verksamhetsår, kallar HIF till extra årsmöte.  
 
 
 

• Biblioteket - Torsdagar ojämna veckor. Välkomna mellan kl. 10 - 11. 

• Berättarträffar Häröns skola – Uppehåll för tillfället  

• Gudstjänst - Gudstjänst i skolan med kyrkkaffe den 8 december.  



 
 
 
• Mörkervandring och ReflexBana  
 
Om du och barnen är sugna på äventyr och vill utmana dig när 
mörkret fallit finns det en ReflexBana uppsatt på Härön fram 
till början av december som HIF satt upp. Start och mål är vid 
trappan ner till Magasinet. Ta med ficklampor och låt 
reflexerna visa vägen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dalbergen 
Två hus i dalbergen är nu på plats och det förbereds för ett tredje.  
 
• Granresning och adventsmys i Svängevik med HIF - lördag den 26 november kl 15. 
På med tomteluvan och lusseglittret och kom till HIFs julimingel med glögg, mingel och julfika kl 15.  
Vi riktar ett extra varmt tack till Yvonne Wallin och Ralf Olsson som skänkt julgranen till Härön!  
 
• Magasinet har öppet 
Missa inte att magasinet har helgöppet under hösten och bjuder in till julsupé i december.  
 
• Häröns historia 
Vill du lära dig mer om vem som bott i husen, berättelser, levnadsöden, anekdoter och förlisningar?  
Laila och Christer Mattiasson har forskat och samlat alla berättelser.  
Gå in på haronshistora.se 
 
 
Du är väl medlem i HIF?  
Ditt bidrag till Häröns Intresseförening hjälper oss att skapa trivsel, aktiviteter och att vi ska ha ett 
fint och fungerande Skolhus på ön. Medlemsavgiften: 100 kr/vuxen person. 
Medlemskapet är personligt och alla tillhörande hushållet kan bli medlemmar. 
Betala gärna med Swish 123 050 27 65 alternativt till Bankgirokonto 884-5034. 
Skriv namnen för vilka inbetalningen avser, och mailadress 
 
Vi riktar ett varmt tack till alla donationer, bidrag, medlemmar, medhjälpare, supporters och övriga 
påhejare som stödjer Härön att bli den plats det är.  
 
Vi önskar er en God Jul och Gott nytt år!  
 
Styrelsen för Häröns Intresseförening 
gnm Jessica Blume,  
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