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Kalendarium sommaren 2022 

24/6 Midsommarfirande i dungen 15.30 

7/7   LiveQuiz och musik i dungen 18.00. 

19/7 Historievandring 16.00.  

Mötesplats dungen. 

20/8 Clownen Cilla kommer på besök. 

16.00, plats dungen. 

Ordföranden har ordet 
Sommar, sommar, sommar! 

Vi går nu mot en sommar där vi som förening kan börja återinföra 

våra gamla rutiner och samtidig prova nya aktiviteter. Förutom det 

ordinarie som midsommarfirande och historievandring har vi i år en 

musik- och live-quizkväll i juli och clowen Cilla i augusti. Vi i  

styrelsen hoppas naturligtvis att vi får möjligheten att träffa er alla på 

någon eller varför inte alla aktiviteter. 

Vi har tillsammans med kommunen två hastighetstavlor uppsatta i 

Björkhagen. Tavlorna flyttas runt i kommunen och vi är nu med i 

detta återkommande program. Vår förhoppning är att det leder till 

lägre hastigheter och ökad säkerhet. 

Arbetet med att hålla bryggan i gott skick fortsätter. Under vintern 

har vi ersatt två stegar samt gjort reparationer på Hultabryggan.  

Vi kommer under sommaren köra bort en del tång samt flytta ett  

betongblock som släppt från bryggan. Vi hoppas ni vill fortsätta stötta 

vårt arbete och vara medlemmar i föreningen, utan ert stöd är arbetet 

inte möjligt! 

Är du intresserad av att hjälpa till? Vi är ett gott gäng i styrelsen som 

träffas ca 5 gånger om året förutom de planerade aktiviteterna. Vi har 

även enklare uppgifter som gräsklippning runt bänkarna vid bryggan 

som är till stor hjälp för föreningen om du kan tänka dig att ta dig an 

någon uppgift. Vi ses vid bryggan i sommar! 

Christoffer Lantz, ordförande. ordf@bjorkhagensvillaforening.se  

Styrelsen 

Christoffer Lantz (ordförande) 
Håkan Petersson (vice ordförande) 
Elin Cullin (Kassör och båtplatsansvarig) 
Jessica Christensson (sekreterare)  
Daniel Ivarsson, Lotta Sciard, Mårten Hafström, Lina Hedvall. 

Stöd villaföreningens  

viktiga arbete – bli medlem 

för 2022! 
Genom ditt medlemskap, 250:-  

per hushåll och år, hjälper du oss  

att fortsätta arbetet i vårt vackra  

Björkhagen. 

Swish  123 456 06 60 
Plusgiro  63 81 15-6 

Följ oss 
Facebook  facebook.com/bjorkhagensvillaforening   

Instagram  instagram.com/bjorkhagensvillaforening/  

Webbplats  bjorkhagensvillaforening.se/ 

https://www.facebook.com/bjorkhagensvillaforening
https://www.instagram.com/bjorkhagensvillaforening/
http://www.bjorkhagensvillaforening.se/

