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Kalendarium 2019 
 

14/4 Vårstädning kl.10.00 

(uppsamling vid stora bryggan) 
 
30/4 Valborgsfirande kl.20.00  

 (vid stora bryggan) 
 
Juni Sjösättning av badflotten 

 
13/6 Årsmöte (dungen)  kl.18.30  

 
21/6 Midsommarfirande kl.15.30 

(dungen) 
 

18/7 Historievandring kl.18.30 

(dungen) 
 
29/9 Höststädning kl.10.00 
 (uppsamling vid stora bryggan) 

AKTUELLT: 
 

Dags för vårstädning  
i Björkhagen 

 

Söndagen den 14 april kl. 10.00 arrangeras den årliga vår-

städningen. Då är det dags att bland annat röja bort skräp och 

bråte som samlats utmed strandremsan under hösten och vintern 

och att montera badstegen vid bryggan.  

Det innebär en del arbete, men när vi är flera som hjälps åt brukar 

det inte ta så lång tid. Så ta med dig lite redskap – sekatörer i 

varierande storlekar, grepar och krattor kommer alltid till 

användning – och ge en hjälpande hand. För er som har en båt 

liggandes vid bryggan är detta ett utmärkt tillfälle att se efter så 

att inte gräs och buskar blir alltför vildvuxet vid båtplatsen. När 

arbetet är utfört bjuder vi på kaffe och bullar. Till barnen kommer 

det självklart att finnas saft och kakor. 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET: 
 

Välkommen Valborg! 
 

Efter en kall och lång vinter är vi många som har längtat efter 

våren. Träden fylls av kvittrande småfåglar, jordbrukarna plöjer 

sina jordar och på träd och buskar växer knopparna sig gröna. 
 

I slutet av mars hade villaföreningen sitt första styrelsemöte. 

Hemma hos Martin var det fullt runt frukostbordet och protokollet 

var efteråt fullspäckat med nya, roliga idéer för 2019. Flott-

förankringen har gjort sin sista säsong och under maj/juni kommer 

den att ersättas med en ny. Därefter kommer flotten att läggas ut. 

Sedan är succén från 2018 tillbaka, Historievandringen med Ragnar 

Larsson. Som tar vid där det slutade sist, boka den 18 juli i er 

kalendrar. I kalendariet bredvid kan ni se allt roligt och viktigt som 

är på gång.  
 

Den 30 april är alla välkomna till årets majbål. Med start kl. 20.00 

är alla välkomna till ängen vid stora bryggan där sångblad finns. 

Facklor kommer att finnas till försäljning. Kvistar och grenar kan 

lämnas på utstakad plats från den 14 april, vid bryggan. 
 

Villaföreningen lever av styrelsens ideella engagemang, men är 

också beroende av sina medlemmar. Genom att betala årsavgiften 

bidrar du till att bl.a. hålla badbryggan i gott skick och till att vårt 

kära Björkhagen lever upp. Ett stort tack alla ni som är med och 

stödjer verksamheten! 

Urban Fellert 

 

Stöd villaföreningen  
– bli medlem 2019 

 
Villaföreningen är beroende av ett stort ideellt 

engagemang, men också av medlemsavgifter. Två 
tredjedelar av alla hushåll i Björkhagen är 
medlemmar i föreningen. Bli det du också! 

 
Årsavgiften är 250 kr/hushåll.  

Båtplats för 500 kr/hushåll för medlem och år. 
 

Är du intresserad av en båtplats?  
Kontakta Maria Ericsson för mer information. 

 
Inbetalning av årsavgift alternativt  
årsavgift och båtplatsavgift görs till  

plusgiro 63 81 15–6 
 

Glöm inte att ange namn och adress! 
 

* * * 

Styrelsen 
 

Urban Fellert (ordf.), Martin Persson (vice ordf.), 
Maria Ericsson (kassör), Marie Löhr (sekr.), 

Christoffer Lantz, Marianne Andresen, Staffan 
Johansson, Håkan Petersson och Ola Magnusson. 

 
…. Och missa inget 


