Nyhetsbrev nr 2014-1
Hällesjö utv. ek. förening

Årsmöte 24/4, kl 19.00
Varmt välkomna till årsmötet på Folkets hus. Möteshandlingarna kommer att finnas på plats och dessutom
på www.hallesjo.se – Föreningarna – Hällesjö utveckling ek. för - årsmöteshandlingar (lösenord: humla).
Det kan ev. bli lite filmvisning även i år. Vi bjuder på fika!
Majbrasa 30/4, ca kl 20.
I år hittar ni majbrasan efter vägen mot Old Trail Town. Kören kommer som vanligt och sjunger upp ca
20:30. Tänk på alla skotträdda djur, inga smällare eller raketer!! RESPEKTERA!! Sen kan vi ta en svängom
på Folkets hus där Nightdrivers spelar.
Vårstädning på Kvarnvallen, 15/5 kl 18.
Ta med kratta, röjsåg m.m. så hjälps vi åt att snygga till området inför sommaren. Som vanligt avslutar vi
med grillad korv, kaffe och lite prat.
Småfix på badplatsen Bodsjötjärna 5/6, kl 18.
Vi behöver städa, lyfta omklädningshytten och fräscha upp med lite ny färg, Färg och penslar finns, men
det är bra om du tar med kratta och skottkärra. Bryggorna ska också i så att allt är klart för de som vill ta
ett dopp. Som vanligt bjuds det på gofika som belöning.
Kubbturnering - blir det nån gång i juli, beror lite på när sommarfisketävlingen blir.
Surströmming – nån gång i augusti, på Old Trail Town.
Fiberprojektet
Nu är det full verksamhet i den föreningen. Markavtalen är i stort sett klara och grävmaskinerna sätter i
gång så snart det går. Preliminära kartor hittar ni på www.hallesjo.se. Grävningsarbetet påbörjas i Ansjö
och går söderut mot Albacken. Som ni redan vet så kommer det att krävas en hel del ideellt arbete av oss
medlemmar. Fiberföreningen kommer att informera mer när det blir dags.
Medlemsavgift
Hoppas ni är nöjda med föreningens arbete och vill fortsätta vara medlemmar. Inbetalningskort bifogas,
200 kr/familj, 150 kr/enskild. Kom ihåg att ange avsändare på inbetalningen!

Glad Påsk i förskott!
önskar Styrelsen (Åsa, Magnus, Sigun, Eivor, Bengt-Åke, Peter, Clajje, Suzannah)

