Nyhetsbrev till medlemmarna i
Häröns Intresseförening
April 2021
Äntligen är det vår i luften, vårlökarna börjar synas i klippskrevor och rabatter och vi
byter vintermössan mot vår fina Härönmössan, även om slutet av helgen är blåsig. Vi
hoppas ändå att alla hade en skön och avkopplande påskhelg.
Styrelsen i HIF har kontinuerligt mötts digitalt under vintern och kan nu presentera
planerat program för våren och sommaren.
Dalbergen
Som många av er sett är det nu dags för starten av byggnationen av Dalbergen. Representanter för
Häröns Intresseförening har tillsammans med Fiskeläget Härön Samfällighetsförening mött byggherrarna
för Dalbergen. De väntar nu på beslut från Tjörns kommun så att de kan sätta igång med
markexploatering. I första läget är det vägar och VA som ska byggas och tomter som ska förberedas.
Som det ser ut nu kommer maskiner för detta att tas iland i Svängevik och köras upp i området
söderifrån.
Deras plan är sedan att börja med de två byggnaderna som ligger längst söderut i området.
Där planeras för 16 bostadsrättslägenheter fördelade i två hus.
Sedan planeras byggnation av 16 fristående hus. Varje tomt beräknas till cirka 900-950 m2.
Husen har i planen satts till max 140 m2 byggnadsarea och 1 1/2 plan.
Därmed planeras för totalt 32 bostäder.
Vi kommer att förmedla den information vi får till alla medlemmar, och förhoppningsvis också kunna
arrangera ett informationsmöte när pandemirestriktionerna tillåter det.
Tröjor, mössor & badlakan
Vi har nu nya tröjor, mössor (i två storlekar) och badlakan på gång. Vi lägger upp på hemsidan när det
finns att köpa. Har du köpt förrut? Inga problem, nu kommer nya färger och mössorna kommer nu att
finnas i två mindre storlekar (lägre kulle) än tidigare.
Datum för aktiviteter, i regi av HIF eller andra:
Som alla förstår är det svårt att vara helt konkret med aktiviteter och tider. Vi följer myndigheternas
rekommendationer och restruktioner, och framför en del i listan nedan står det ”preliminärt”.
Vi kan bara hoppas att vi kan genomföra allt. Så tills vi vet - skriv in datumen så hoppas vi att vi ses.
Biblioteket
För en dryg vecka sedan öppnade vi Häröns bibliotek igen. En låntagare/ett par åt gången är välkomna in i
lokalen. Vid kö, vänligen vänta utanför. Handsprita när ni går in. Använd gärna munskydd. Välkomna torsdagar
ojämna veckor mellan kl. 10 & 11. (Berättarträffarna är inställda tills vidare).
Städdag den 1 maj
Vi hjälps åt att vårstäda ön och vårt skolhus inför sommaren. Se mer information på sidan 3.
Midsommarfirande 25 juni
Firande på Holmen, som vanligt under ledning av familjen Björklund. Mer information längre fram.
Prel. krabbfisketävling för barnen 15-16 juli
Mer information kommer.
Dödenmästerskap 17 juli
Vid badplatsen. Mer information kommer,
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Tipspromenad för vuxna och barn 18 juli
Olika frågor för barn, tonåringar och vuxna. Efteråt samlas vi för gemensam grillning vid Änga. Mer information
kommer.
Skolans dag alternativt promenadloppis 24 juli
Mer information kommer då vi vet mer om coronaläget och restriktioner från myndigheterna.
Härösimmet 28 juli
Redan många anmälda! Kan bli 100 eller fler simmare!!! Är du inte med och simmar kan du hjälpa till med
följebåtar, vid de två rastplatserna eller heja på från bryggorna och klipporna.
Årsmöte med Häröns Intresseförening 8 augusti
Mer information kommer.
Prel. akvarellkurs 9-10 augusti
Mer information kommer.
HELA SOMMAREN!
Samliga aktiviteter annonseras ut på facebookgruppen Vi på Härön
• Gympapass utomhus med Frida
• Swim & run
• Träna på att simma i öppet hav
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 härlig vår. Ta hand om varandra!
Styrelsen för Häröns Intresseförening
gnm Anna-Karin Jansson,
ordförande HIF
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Välkommen till vår gemensamma
arbets- och städdag

lördag 1 maj
SAMLING VID SKOLAN KL. 9.30
för fördelning av arbetsuppgifter.

Ta med räfsor, sekatörer, vedsåg, arbetshandskar etc. Röjsåg behövs.
Sopsäckar kommer att finnas liksom olja, penslar, engångshandskar.
Det som behöver göras denna dag är:
•

Städa runt skolan, röja i trädgården (röjsåg behövs) och vägen nedanför.

•

Städa i skolhuset inför sommarens uthyrningar

•

Röja sly och träd runt om helikopterplattan
Fyrhjuling & kärra finns på plats.

•

Städa vid lekplatsen. Klippa gräs och buskar.
Röjsåg behövs bakom sandlådan.

•

Städa vid badplatsen. Plocka skräp och fågelspillning. Klippa gräs.

•

Samla skräp vid stränderna. Säckar med skräp kan lämnas på
vissa ställen för att hämtas av kommunen.

•

Olja bänkar längs vägen

Alla som hjälper till bjuds på coronasäkrad fika i skolan ca 11.30.
Välkomna stora som små!
Häröns Intresseförening

