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Björkhagens villa- och intresseförening
Ordföranden har ordet
Ny badstege och hastighetsbegränsande åtgärder
Vi har många vinterbadare i Björkhagen och inom kort kan vi njuta av
en ny badstege längst ut på bryggan. Den gamla har gjort sitt och
behöver ersättas. Vindar och högt vattenstånd har gjort att installationen
dragit ut på tiden, men ha tålamod – snart är den på plats.
På årsmötet i somras efterfrågades hastighetsdämpande åtgärder på
framförallt Kustroddarevägen och Björkhagsvägen. Björkhagen ligger
nu med i kommunens program för ambulerande hastighetstavlor och vi
hoppas att det snart är dags för oss att få en tavla. Övriga förslag som
blomlådor, gupp eller att föreningen har en egen tavla har kommunen
sagt nej till.
Vad gör Björkhagens villa- och intresseförening?
Vi bor på en fantastisk plats med vackra omgivningar. Villaföreningen
tar hand om Björkhagsbryggan, Hultabryggan och området i närheten av
dessa. Vi anordnar flera trevliga evenemang under året såsom Valborgoch midsommarfirande, vår- och höststädning, historievandring. I
somras hade vi clownen Cilla på besök, ett uppskattat inslag för barnen.
Vi har flera trevliga idéer för kommande år och hoppas att 2022 ger oss
möjligheter att genomföra många trevliga trevligheter.
Ideella krafter och ditt viktiga stöd via medlemskapet
Villaföreningen lever av styrelsens ideella engagemang, men ytterst är vi
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 det händer roliga saker i Björkhagen. Ett stort tack
till er alla som är med och stödjer verksamheten!
Martin Persson, ordförande Björkhagens villa- och intresseförening

Vi önskar er alla en riktigt god jul
och ett gott nytt 2022!
Följ oss
Facebook facebook.com/bjorkhagensvillaforening
Instagram instagram.com/bjorkhagensvillaforening/
Webbplats bjorkhagensvillaforening.se/

Kalendarium 2022
Mars Vårstädning, tid 10.00
30 april Valborgsmässofirande
Stöd villaföreningens viktiga
arbete – bli medlem 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

Styrelsen
Martin Persson (ordförande)
Håkan Petersson (vice ordförande)
Elin Cullin (Kassör och Båtplatsansvarig)
Jessica Christensson (sekreterare)
Christoffer Lantz, Staffan Johansson,
Daniel Ivarsson, Ola Magnusson, Lotta
Sciard, Mårten Hafström.
Båtplats
Är du intresserad av båtplats? Priset är
500:- per år. Kontakta Martin Persson
för mer information.

