Nummer 3

September 2017

www.bjorkhagensvillaforening.se

www.facebook.com/bjorkhagensvillaforening

AKTUELLT:

Dags för höststädning i Björkhagen
Söndagen den 1 oktober kl. 10.00 är det dags för höstens städdag. Då röjer vi skräp och bråte som samlats utmed
strandremsan under det gångna året, tar upp den stora badstegen vid bryggan och flyttar midsommarstången till
vinterförvaret. Vi har en del arbete framför oss, men ju fler som hjälps åt desto snabbare går det.
Ta med dig 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 fika. Till barnen kommer det att finnas saft och kakor.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET:

“Engagera dig!”
Hösten närmar sig och i föreningen ser vi tillbaka på en
händelserik vår och sommar. Tillsammans har vi vårstädat
Björkhagen, firat Valborg, midsommar, ordnat byaloppis
och bjudit upp till kräftskiva.
Jag kan också med glädje konstatera att antalet betalande
medlemmar ökar, från 128 i fjol till 189 hushåll i år.
Årsavgiften är ett litet bidrag med stor betydelse. Tack alla
ni som är med och bidrar!
Björkhagen är en fantastisk plats att bo på, ”en pärla” för
att citera Helmer Lång. Den goda gemenskapen i
samhället är viktig och det är just denna upplevelse som
villaföreningen vill bidra till att stärka, vare sig det
handlar om att arrangera aktiviteter eller att ta hand om
underhållet av badbryggan och flotten. Vill du ta plats i
styrelsen och vara med och utveckla verksamheten är du
varmt välkommen att kontakta mig, 0705-30 80 44.

Får båten plats hemma?
Förvara din båt eller kajak vid stranden istället.
Villaföreningen har platser till uthyrning
i direkt anslutning till Bryggan i Björkhagen.
Årsavgift för medlem
Båtplats: 500 kr Kajakplats: 200 kr
Vill du veta mer eller boka en plats?
Kontakta Lennart Rappe,
lennart.rappe@telia.com

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 året 2017 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!

Innan Björkhagen ta ledigt för vinterhalvåret hjälps vi åt
att städa stranden. Jag hoppas att många i likhet med
tidigare år kan vara med och ge en hjälpande hand.

***

Styrelsen 2017
Väl mött!
Urban Fellert

Urban Fellert (ordf.), Martin Persson (vice ordf.)
Lennart Rappe (kassör), Mari Löhr (Sekr.),
Marianne Andresen, Staffan Johansson,
Ola Magnusson och Christoffer Lantz.

