
  
 
 

 

Häröns Intresseföring - HIF NYHETSBREV  
Juni 2022 
 
 
Både prästkragar, vallmon och blåklinten blommar och kanske har du redan hunnit ta första 
sommardoppet!  
I HIF är det full fart och den 14 maj bjöd vi in till städdag. Förutom att det blir fint i skolträdgården 
väloljat och välmålat – så är det trevligt att träffas och göra en insats för Skolhuset och ön 
tillsammans.   
 
Vad som inte syns utåt, är all planering som pågår av skolhus, aktiviteter och underhåll. Lägenheten 
är storstädad för att hälsa sommarens gäster välkomna.  Beläggningen på skolan är positiv och hela 
sommaren är uthyrd, underhållsplanen för skolhuset är uppdaterad och vi kommer ta in målare som 
tar hand om fasaden på Skolhuset under hösten. Vi har fått ny soptunna för våra besökare som står i 
Svängevik och kommer tömmas efter behov. På Häron.se har vi mellan 50-100 besökare om dagen.  
 
 
Vad händer i Dalbergen? 
Arbetet med VA-anläggning börjar bli klart och ska besiktigas innan midsommar. Under sommaren 
kommer inget arbete att ske. Byggnation av första husen kommer att planeras till september. 
 
 
Parkering Linneviken  
Trafikenheten på Tjörns kommun avser att fortsätta med förbättringsarbeten på Linnevikens 
parkering. För närvarande ser man över ytorna för att göra dom effektivare och få in många fler p-
platser. Frågor och synpunkter gällande parkering besvaras av på mail  anders.juhlin@tjorn.se  
 
 
Härön T-shirts,  badlakan och snygga sommarkassar 
Det finns T-shirts och badlakan till försäljning och du hittar allt på haron.se. Det finns tillgängligt på 
Skolans dag och du kan alltid kontakta någon i styrelsen eller maila info@haron.se  
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Aktiviteter i sommar, listan uppdateras löpande:  
 

24 juni Midsommarfirande på Stavsundsholmen kl 15 
Traditionsenligt midsommarfirande som anordnas av familjen Björklund.  Kl 11 samling 
för att klä midsommarstången.  

 

18 - 22 juli v 29 - Seglarskola med Häröns Seglarsällskap HSS  
Seglarvecka för optimistjollar. Läs mer på harons.se under HSS 

 
23 juli Skolans dag – med sommarfika och promenadloppis kl 10-14 

Du är välkommen att ställa ut bord utanför ditt hus, eller kanske är ni några stycken 
som går samman om ett bord. Vi hoppas att Du vill ge förtjänsten till HIF. Lappar med 
swishkontot kommer att finnas. Utanför skolhuset anordnas en riktig härlig 
sommarfika, försäljning av HIF- material och lite allmänna loppisprylar, dvs ingen 
inlämning till HIF i år. Mer information på Facebook Vi på Härön och anslag i posthuset 

 

27 juli             Härönsimmet Open Water start kl 10.00 
Härönsimmet är ett öppet event, anmälan görs på plats, men anmäl dig gärna via 
facebook i förväg så underlättar det planeringen. Start starten för både 11 km och 3,5 
km sker i sundet framför Restaurang Magasinet, och där är även målgång för  11 km. 
Målgång för 3,5 är vid badplatsen. Läs mer på haron.se och facebook.  

  

30 Juli          Slåtter på Änga 

31 Juli           Dödenmästerskap 
Dödenbanan är redo och inskrivning ca 9.30 med första heat kl 10. Ta gärna med fika!  

 
5 Juli Musik i sommarkväll 

Lättsmält musik från 60-tal till idag med Öpatrullen. Vid allmänningen Hunnepallen.  
 

7 augusti        Årsmöte HIF kl 11 i skolhuset 

13 augusti     Guidad historisk tur med Laila Mattiasson 

9 sept   Grovsopor 

 

Övrigt på gång under sommaren – datum annonseras på facebook och haron.se 

• Fotbollsmatch Häron- Kyrkesund med grillning  

• Märkestagning – Simborgarmärket  
Bojar ligger utmätta utanför badplatsen. Läs mer på haron.se  

• Örodden  

• Krabbfisketävling 

• Testa Open water siming, swim-run mm 

Vi önskar er en riktigt härlig sommar!  
Styrelsen för Häröns Intresseförening 
genom Jessica Blume 
Ordförande HIF  


