
Till medlemmarna i HIF
Nu börjar vårtecknen komma och på Härön firar vi det med att byta kök i skolhuset.
Arbetet är påbörjat, styrelsen rev köket i helgen och Jan-Åke Axelsson ska sedan göra renoveringen.
Förhoppningen är att vi ska vara klara till påsk och vi ber er att preliminärt skriva in påskpub i skolhuset 
på skärtorsdagens kväll. Mer information finns på hemsidan, färjan och i posthuset när det närmar sig.

MEDLEMSAVGIFT
Det är många som ännu inte betalat medlemsavgiften: 100 kr/vuxen person. 
Medlemskapet är personligt och alla tillhörande hushållet över 18 år kan bli medlemmar. 
Betala gärna med Swish nummer 123 050 27 65 alternativt till Bankgirokonto 884-5034.
Skriv namnen för vilka inbetalningen avser.  Vi är tacksamma om Du/Ni betalar medlemsavgiften/avgifterna snarast! 

Kommande arrangemang
Vårens och sommarens program så långt det är bestämt:

• 16 mars Filmfestival kl. 13.00. Filmerna som visas är Unga Astrid och Three Billboards outside Ebbing Missouri.  (Obs. 

tidigare förannonserade The Wife utgår pga försenad leverans från distributören). Varmt välkomna till skolhuset då.

• 18 april skärtorsdag är det Gudstjänst med Klövedals församling kl. 11.

• 18 april skärtorsdag PRELIMINÄRT påskpub på kvällen i skolhuset.

• Städdagen 18 maj kl 9.30-12.30 med efterföljande fika.  Vi hjälps åt att göra ön och skolhuset fint inför 
   sommarsäsongen.

• 30 maj kl. 8 är det gökotta på skolgården baom skolhuset.  Vid regn flyttar evenemanget in i skolsalen.

• 8 juni kl. 15 är det författarbesök i skolhuset. Då får vi besök av Viveca Lärn.

• Målarskola planeras till ett par dagar under vecka 28. Mer information kommer.

• 20 juli Skolans dag. Grejer till loppis och auktion önskas som vanligt. Mer information kommer.

• Kustkyrkan 27 juli - familjedag i skolhuset & 28 juli - Gudstjänst kl 11 på skolgården.

• 4 augusti är det årsmöte.

Båtdekaler
De av Er som ännu inte fått, men vill ha, en dekal att sätta på båten för att kunna parkera på pendelbåtparkeringen vid 
färjeläget på Sumpensidan: hör av Er till oss på hif@haron.se så ska vi se till att Ni får en dekal.

Titta på www.haron.se och håll Dig uppdaterad om kommande aktiviteter.  
Inbjudningar och information kommer också att anslås på färjan och i posthuset.

Glöm inte att anmäla dig till vår facebookgrupp -  Vi på Härön. Det är en sluten grupp för ön. 
Här ger vi snabb information, och ger möjlighet för köp och sälj med mera.

Väl mött!
Styrelsen för Häröns Intresseförening

gnm Anna-Karin Jansson, ordförande HIF


