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Björkhagens villa- och intresseförening
Ordföranden har ordet
Underbar sommar men annorlunda även 2021
Efter en kall vinter och något kylslagen vår är vi många som längtar efter
sommar. Vi bor på en fantastisk plats med vackra omgivningar.
Villaföreningen tar hand om Björkhagsbryggan, Hultabryggan och
området i närheten av dessa. I vanliga fall anordnar vi trevliga evenemang
under året såsom Valborg- och midsommarfirande, vår- och
höststädning, historievandring mm.
Oavsett om du bor här permanent eller delar din tid mellan olika boenden
så passa på att njuta utav Björkhagen och var rädd om dig själv och andra.

Kalendarium 2021
Juni Sjösättning av badflotten
25/6 Inget Midsommarfirande
30/6 Årsmöte i Dungen kl.18.30
3/10 Höststädning

kl 10.00

Stöd villaföreningens viktiga
arbete – bli medlem 2021!
Genom ditt medlemskap, 250:- per

Midsommar
Pandemi-restriktionerna lättar efterhand, men steg 1 som gäller från den
1 juni innebär tyvärr att vi får ställa in det gemensamma
midsommarfirandet i år. Vi hoppas på ett traditionellt firande i dungen
2022.

hushåll och år, hjälper du oss att

Ideella krafter och ditt stöd via medlemskapet
Villaföreningen lever av styrelsens ideella engagemang, men är också
beroende av dig som medlem. Genom ditt medlemskap och årsavgiften,
250:- per hushåll och år, bidrar du bland annat till att hålla badbryggan i
gott skick och till att vårt kära Björkhagen lever upp.
Ett stort tack till alla er som är med och stödjer verksamheten!

Plusgiro 63 81 15-6

Martin Persson, ordförande Björkhagens villa- och intresseförening

Följ oss
Facebook facebook.com/bjorkhagensvillaforening
Instagram instagram.com/bjorkhagensvillaforening/
Webbplats bjorkhagensvillaforening.se/

fortsätta arbetet i vårt vackra
Björkhagen.
Swish 123 456 06 60

Båtplats
Är du intresserad av båtplats? Priset är
500:- per år. Kontakta Maria Ericsson
för mer information.
Styrelsen
Martin Persson (ordf), Håkan
Petersson (v ordf), Maria Ericsson
(Kassör och Båtplatsansvarig),
Christoffer Lantz, Staffan Johansson,
Daniel Ivarsson, Ola Magnusson,
Lotta Sciard, Jessica Christensson

