Nyhetsbrev till medlemmarna i
Häröns Intresseförening
Juni 2021
Sommaren gör sitt intåg på ön. Styrelsen i HIF hoppas på en sommar med aktiviteter
anpassade efter rådande läge och kan nu presentera planerat program för sommaren.
Dalbergen
Arbetet fortskrider. Vi har inte fått så mycket information sedan senaste nyhetsbrevet. Klart är i alla fall
att arbetet med områdets infrastruktur kommer att pågå till vecka 11 nästa år. Efter överenskommelse
med föreningarna på ön kommer arbetet att ligga nere under perioden 19 juni och 22 augusti.
På HIF:s initiativ har en referensgrupp bildats som löpande kan ha en dialog med entreprenörerna. I
gruppen ingår Jan-Erik Lindström (Kyrkesund Häröns samfällighetsförening, Vägföreningen), Bo
Gunnarsson (Fiskeläget Härön Samfällighetsförening), Christer Abrahamsson, Häröns Intresseförening,
samt en representant för Dalbergen.
Tröjor, mössor & badlakan
Vi har nu nya tröjor, mössor (i två storlekar) och t-shirts till försäljning. Årets färg blev efteromröstning
orange. Priser hittar du på haron.se
Vill du köpa omgående,maila till info@haron.se så återkommer vi med vem som är på ön och kan hjälpa
till. Under Skolans promenadloppis (se nedan) kommer vi att ha försäljning utanför skolhuset.
Datum för aktiviteter, i regi av HIF eller andra:
Som alla förstår är det även denna sommar svårt med aktiviteter och tider. Vi följer myndigheternas
rekommendationer och restriktioner, och framför en del i listan nedan står det ”preliminärt”.
Vi kan bara hoppas att vi kan genomföra allt. På www.haron.se finns utförlig information om varje programpunkt,
och vi kommer också att sätta upp information på färjan och i Posthuset samt i facebookgruppen Vi på Härön.
Golftävlingen Härö open 18 juni – Mer information på haron.se
Midsommarfirande 25 juni – Firande på Holmen kommer inte att arrangeras i år pga pandemin. Familjen Björklund
kommer att resa midsommarstången och var och en är välkommen under dagen för att dansa i mindre grupper.
Prel. krabbfisketävling för barnen 15-16 juli – Mer information på haron.se
Dödenmästerskap 17 juli – Vid badplatsen.
Tipspromenad för vuxna och barn 18 juli – Kl. 10–15, start vid Posthuset. Grillning på Änga.
Skolans promenadloppis 24 juli – Skolans dag genomförs som promenadloppis 24 juli på grund av rådande
restriktioner från myndigheterna. Mellan klockan 10 och 14 är Du välkommen att ställa ut bord utanför Ditt hus.
Vi hoppas att Du vill ge förtjänsten till HIF. Lappar med swishkontot kommer att finnas i skolhuset eller per mail om
man så önskar. Mer information kommer på Facebook Vi på Härön och på anslag i Posthuset och på färjan. OBS.
Ingen inlämning till HIF i skolhuset i år. Det som är inlämnat sedan tidigare kommer att finnas på försäljningsbord
utanför skolhuset på vägen. Där kommer också HIF:s tröjor, mössor och badlakan att säljas.
Härösimmet 28 juli – Det här är ett öppet event och anmälan behövs egentligen inte men det uppskattas av
arrangörerna om ni bockar i att ni KOMMER via facebook eventets sida Härön Simmet 28 juli. 10:00 Start Härön
Simmet 11 km och 3,5 km i sundet framför Restaurang Magasinet där start och målgång sker för 11 km och start
för 3,5 km. ca 11:00 första målgång 3,5 km Badplatsen Härön. ca 12:45 första målgång 11 km Restaurang
Magasinet! Se mer info på www.haron.se
Årsmöte med Häröns Intresseförening 8 augusti – Välkomna kl. 11 till skolhuset.
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HELA SOMMAREN!
Samliga aktiviteter annonseras ut på facebookgruppen Vi på Härön
• Gympapass utomhus med Frida
• Swim & run
• Träna på att simma i öppet hav

Många på ön
Vi närmar oss nu en period där vi är många på ön. Till detta kommer alla som gästar ön för att till exempel vandra
utefter vandringsleden. Frågor har ställts till HIF om vad som gäller när det kommer till regler för fordon, hundar
etc. HIF tar inte rollen som ordningsman i sammanhanget men vill uppmana alla att med respekt för regelverk och
hänsyn till varandra tänka på hur fordon (inklusive cyklar) framförs och att vi har koll på våra djur (se Tjörns
kommuns lokala ordningsstadga - https://tjorn.se/download/18.62e5211e171ac42ce6c399a7/1590653281286/
Lokal%20ordningsstadga%20för%20Tjörns%20kommun.pdf ).
Titta på www.haron.se och håll Dig uppdaterad. 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 skön sommar. Ta hand om varandra!
Styrelsen för Häröns Intresseförening
gnm Anna-Karin Jansson,
ordförande HIF

