
  
 
 

Häröns Intresseföring - HIF NYHETSBREV  
Mars 2023 
 
Hej alla medlemmar,  
Hoppas att ni haft en fin vinter. Visst är det är en härlig känsla när dagarna är längre och vårtecknen 
blir allt fler. Krokusen tittar fram och det börjar dra ihop sig för lite trädgårdsfix.  
Vet du att 2023 är ett alldeles speciellt år och att vi har något att fira? Häröns Intresseförening - HIF 
fyller 40 år. Vill du vara med så boka in Skolans dag den 22 juli, då blir det fest på ön! 
 
HIF är en ideell förening. Förutom att vi har det trevligt i styrelsen arbetar vi med olika frågor för att 
stärka öns sammanhållning, trivsel, kultur, natur och intressen för att skapa bra ö-stämning. Vi driver 
frågor som är viktiga för våra åretruntboende, sommarboende och våra besökare. Sedan 1998 driver 
och förvaltar HIF Skolhuset. Det såldes till HIF för 1 krona, sedan dess har det varit en betydelsefull 
samlingsplats som knyter oss samman på ön med en fungerande biblioteksverksamhet året om.  
HIF är tacksamma för alla våra medlemmar och har du inte betalat – så gör gärna det!  
 

Du är väl medlem?  
Ditt bidrag till Häröns Intresseförening hjälper oss att skapa trivsel, aktiviteter och att vi ska ha ett 
fint och fungerande Skolhus på ön. Vi uppvaktar de äldre på ön till jul, på högtidsdagar arrangerar 
bland annat en lunch för åretrunt-boende varje år, tillgodoser biblioteket, sköter badplats, 
toaletterna och ser till att det händer en hel del aktiviteter. Ditt medlemskap är viktigt!  
Medlemsavgiften: 100 kr/vuxen person. 
Medlemskapet är personligt och gäller under 2023. Alla tillhörande hushållet kan bli medlemmar. 
Swish 123 050 27 65  
Bankgirokonto 884-5034 
Ange namnen för vilka inbetalningen avser, och gärna mailadress.  
 
Hyra skolhuset för fest, konferens eller hyra lägenheten?  
Sommarbokningen öppnades i januari och det finns en del strödagar kvar och även perioder på våren 
och hösten för uthyrning. Är du intresserad maila oss på info@haron.se.  
 
Tyck till om Tjörns öar - översiktsplanen 
Under vintern har HIF har också varit involverade i Tjörns kommuns nya översiktsplan för öarna. Den 
är nu ute på samråd och det innebär att du som privatperson får kommentera och tycka till. Planen 
ligger till grund för hur kommunen fattar sina långsiktiga beslut, så gå gärna in och läs och lägg din 
synpunkt här:  https://tjorn.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/oversiktsplan 
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Det händer på ön i vår 
 
Information till nyinflyttade 9 april 
Du som är nyinflyttad är varmt välkommen till Skolhuset den 9 april kl 13-14.30 
Vi berättar om de olika föreningarna, det som kan vara bra att ha koll på när man bor på en ö, och du 
får även en presentation av Häröns historia. Vi bjuder på kaffe!  
Anmäl hur många ni kommer till  info@haron.se  
 
Påskäggsjakt för de minsta 
HIF arrangerar en påskäggsjakt för de minsta. Information finns på facebook i gruppen ”Vi på Härön”, 
inlägg av Christer Abrahamsson. Frivillig påskäggsgåva till HIF på Swish 123 050 27 65. Sponsringsägg 
tas tacksamt emot och kan lämnas vid Tryckhålet senast kvällen innan.  
 
Magasinet har påskmarknad 7 april 
Lokala matproducenter och hantverkare ställer ut. HIF-material till försäljning.  
 
Filmfestival lördag 29 april 
Om du inte har möjlighet att åka till Cannes på filmfestival, så är du alltid varmt välkommen till 
Häröns filmfestival som går av stapeln den 29 april.  
Den drivs av eldsjälar som älskar film och väljer ut det bästa till oss varje år. Dessutom fixar dom även 
lite tilltugg och skapar en trivsam stämning.  
Håll utkik på facebook, mer info kommer när det närmar sig!  
 
Städdag lördag 20 maj  
Vi samlas och röjer i skolträdgården, lekplatsen, Boulebana, Döden-banan och städar stränder.  
Stora som små är varmt välkomna!  
 
Aktiviteter under vår och sommar, listan uppdateras löpande:  
 

7 april Minipåskmarknad på Magasinet 
8 april  Påskäggsjakt för barn, samling kl 10 utanför Tryckhålet vid Magasinet 
9 april Information för nyinflyttade 
29 april Filmfestival 
20 maj Häröns städdag, samling vid Skolhuset kl 9.30 
 23 juni Midsommarfirande på Härön 
V 29  Seglarskola HSS  
22 juli               HIF  40 år - Skolans dag –promenadloppis, fika och fest 
26 juli                Härön simmet 
6 augusti        Årsmöte HIF 

 

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

• Berättarträffar Häröns skola – samma dagar som biblioteket, kl. 11 
 
Vi riktar ett varmt tack till alla donationer, bidrag, medlemmar, medhjälpare, supporters och övriga 
påhejare som stödjer Härön att bli den plats det är och ser fram emot en härlig vår!  
 
Vi ses på ön,  
 
Styrelsen för Häröns Intresseförening 
genom Jessica Blume 
Ordförande HIF       
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