
Till medlemmarna i HIF

Vem kunde i januari föreställa sig att hela världen några månader senare 
skulle vara lamslagen av Covid 19. Vi har alla drabbats mer eller 
mindre. Till er som påverkats personligen eller har nära och kära som 
drabbats så vill vi i styrelsen uttrycka våra största sympatier.
Till oss som påverkats lite mindre men sett hur våra dagliga rutiner för-
ändrats hoppas jag att det i slutändan kommer goda ting ur denna kris.

Sedan senaste nyhetsbrevet har vi haft en genomgång med räddnings-
värnets Arne Kristensson. Vi fick prova att ”dra slang”, spruta och testa 
brandsläckare. Planen är att ha en ny övning i år, men såsom läget ser 
ut får vi återkomma när det kan bli.

Inför första advent hade vi traditionsenlig granresning i Svängevik. På 
kvällen samlades många i Skolhuset för att umgås under gemytliga 
former. Tack till Frida och Leif Jägerbrand, som höll en musikquiz, och 
till Carina Svantesson, som ordnade den uppskattade förtäringen.

Under vintern har vi också renoverat färdigt för denna gången i 
skolhuset. Köket är nytt och golven i lägenhetens vardagsrum och 
sovrum är nya. Nu väntar vi på nya möbler till de båda rummen.

Sedan var det slut på det roliga. Vårens aktiviteter har alla ställts in i 
spåren av Coronan. Vi ska snart ha ett styrelsemöte via länk, och hopas 
kunna komma tillbaka med bra och säkra idéer till hur vi till exempel 
genomför den kommande städdagen.

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. 
Vi saknar fortfarande en del av er.
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.

Datum för aktiviteter i vår och sommar är än så länge:  
 • Städdag: 23/5, inkl. ”städa Sverige”.
 • Skolans dag: 18 juli kl 11.00.
 • Årsmöte: 2 augusti kl. 11.00.
 • Författarbesök 19 september med Marie Hermansson.
Vad vi kan genomföra får vi återkomma till. 
Laila och Christer Mattiasson hälsar att Berättarträffarna är inställda tills 
vidare och att böcker kan lånas och lämnas tillbaka efter kontakt med 
dem.

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

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