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Kalendarium 2018 
 

21/6 Lövning av midsommar- kl.18.00 

stången (dungen) 
 
22/6 Midsommarfirande kl.15.30      

   (dungen) 
 
27/6 Årsmöte (dungen) kl.18.30 

 
4/7 Historievandring kl.18.30 

(dungen) 
 
 Kräftskiva Inställd 
 
30/9 Höststädning kl.10.00  
 (stora bryggan) 

AKTUELLT: 
 

Midsommar i Björkhagen 
 

Fredagen den 22 juni är det tid för årets midsommarfirande i dungen i 

Björkhagen. Med start kl. 15.30 blir det dans runt midsommarstången. The 

Glitterz står i vanlig ordning för musik och underhållning. Firandet brukar 

vara väldigt populärt, så se till att komma i god tid.  
 

Kvällen innan firandet med start kl. 18.00 hjälps vi alla åt att löva mid-

sommarstången. Ta med något att grilla – vi tänder grillen kl. 18.00. 

Föreningen bjuder på kaffe.                                               Välkomna! 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET: 
 

Nu lever Björkhagen upp!   
 

Sommaren har äntligen kommit till Bjärehalvön. Med solen, högre 

temperaturer och allt fler sommarboende då vaknar Björkhagen till liv. 

Villaföreningen gör sitt för att stärka gemenskapen. Av intresset vid 

Vårstädningen och Valborgsfirandet att döma lyckas vi. Men vi gör också 

nytta. Under våren har bl.a. rullgruset framför bryggan tagits bort för att 

underlätta för cyklar och barnvagnar. Nytt grillgaller till grillplatsen vid 

Hultabryggan har monterats.  

 

Villaföreningen är beroende av sina medlemmar. Genom att betala den 

årliga medlemsavgiften bidrar du till att hålla Bryggan i gott skick och till 

att vårt kära Björkhagen förblir en pärla. Men även styrelsens ideella 

engagemang är avgörande. Vill du engagera dig framöver är du varmt 

välkommen till årsmötet den 27 juni. 

 

Väl mött i sommar!                  Urban Fellert 

 

Glöm inte att bli medlem! 
 

Två tredjedelar av alla hushåll i Björkhagen är 
medlemmar i villaföreningen. Bli det du också! 
Har du inte redan betalat medlemsavgiften för 

2018 får du en ny chans nu.  
 

Årsavgiften är 250 kr/hushåll.  
 

Inbetalning av årsavgift görs till  
plusgiro 63 81 15–6. 

 
 

Glöm inte att ange namn och adress! 
 

* * * 
 

Styrelsen 
 

Urban Fellert (ordf.), Martin Persson (vice ordf.), 
Lennart Rappe (kassör), Marie Löhr (sekr.), 

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

 

Får båten plats hemma? 
 

Förvara din båt vid stranden istället. 
Villaföreningen har platser till uthyrning i direkt 

anslutning till Bryggan i Björkhagen. 
 

Årsavgift för medlem 
Båtplats: 500 kr 

 
Vill du veta mer eller boka en plats? 

Kontakta Lennart Rappe, 

lennart.rappe@telia.com 

AKTUELLT: 
 

Välkommen till årsmötet 2017 
 

Onsdagen den 27 juni håller föreningen sitt årsmöte i dungen i 

Björkhagen. Med start kl. 18.30 redogör den sittande styrelsen för det 

gångna årets verksamhet varpå medlemmarna väljer vem som ska leda 

föreningens arbete framöver. Kallelse anslås på föreningens vanliga 

informationsplatser samt på Facebook.                                      Välkomna! 

AKTUELLT: 
 

Historievandring med Ragnar 
 

Onsdagen den 4 juli är ni alla välkomna att komma och lyssna på Ragnar 

Larsson när han berättar om det äldsta i Björkhagen. Samling i dungen kl. 

18.30. Efter vandringen bjuder föreningen på kaffe.                   Välkomna! 


