Nyhetsbrev nr 2013-3
Hällesjö utv. ek. förening

Halva 2013 har nu passerat, det går med en väldig fart. Byföreningen jobbar på enligt
verksamhetsplanen . Vi har röjt upp på badplatsen vid Bodsjötjärna och vi planerar att byta ut staketet
också. Det var många som ställde upp och städade vid Kvarna i maj. Stort tack till alla och stort tack
även till de 2 herrar som på eget initiativ var där och klippte gräset härom veckan.
Fiberprojektet rullar på och om det blir ett ja vid föreningsstämman så kommer byföreningen börja
jobba med markägaravtal och samordning av allt ideellt arbete som kommer att behövas vid
nedläggningen av fiberkabeln.
Kubbturnering 20/7, Furuviken.
Vi ser framemot att även i år arrangera kubbturneringen efter fisketävlingen Sommarnappet, 50
kr/lag. Vi ses på kubbplanen!
Vandring till Brännåsen, måndag 22/7 kl 10.
Välkommen till en guidad vandring (7 km) till Brännåsen. Samling på parkeringen vid skidspåret på
Åsen. Det är bitvis lite blött så stövlar eller kängor rekommenderas. Ta även med en flaska vatten.
Framme vid Brännåsbodarna väntar förtäring. Transport är ordnad tillbaka till Hällesjö med bil för
den som önskar.
Surströmmingsfest Kvarna 24/8 kl 18.
Välkommen till en trevlig kväll på Kvarna. Korv finns till de som inte äter surströmmming. 20 kr för
medlemmar, 80 kr för icke medlemmar.
Luciagröt 14/12, kl 15.
Medlemsavgift 2013.
Vid senaste årsmötet beslöts det att höja medlemsavgifterna för att täcka de omkostnader som
föreningen har. Ny avgift är: 200 kr/familj, 150 kr/enskild. Kom ihåg att ange avsändare på
inbetalningen!
Hällesjöfolder?
Vi funderar på att trycka upp en folder som presenterar Hällesjö by, företag, aktiviteter m.m. Den
kommer att kosta ca 6000 kr och vi tänker oss att sälja annonser för att lösa finansieringen. Frågan är
då: tycker ni att vi ska göra denna folder och är ni intresserade av att köpa annonsplats (ca 500 kr)?
Riv av nedanstående talong och lägg i Åsas brevlåda eller maila till info@hallesjo.se.
Glad sommar!
Styrelsen

------------------------------------------------------------------------------------Ja, jag/vi tycker att det är ett bra förslag att göra en folder
Ja, jag/vi vill köpa annonsplats, namn: ………………………………………………………….

