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26/11 Adventsfika med korvgrillning vid
Hultabryggan kl 11.30. Anmälan krävs, håll
utkik efter mer information.
Följ oss
▪ Facebook
facebook.com/bjorkhagensvillaforening
▪ Instagram
instagram.com/bjorkhagensvillaforening/
▪ Webbplats
bjorkhagensvillaforening.se/
▪ Anslagstavlorna vid dungen och bryggan

Stöd villaföreningens
viktiga arbete
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

Björkhagens villa- och intresseförening

Ordföranden har ordet
Tack för en fin sommar i Björkhagen!
Vilken härlig sommar vi har fått njuta av - fri från restriktioner, fylld
av roliga aktiviteter här i Björkhagen och fint väder med många bad.
Utöver vårt ordinarie valborgs– och midsommarfirande samt
historievandring har vi hållit ett Live-Quiz i dungen och en mycket
uppskattad eftermiddag för barnen med clowen Cilla.
Vi har haft två hastighetstavlor uppsatta i Björkhagen och håller nu
på med ett förslag till kommunen tillsammans med Skepparkroken
om ytterligare åtgärder för att begränsa hastigheten i byn.
Kommunen kommer att rensa upp i dungen under vintern.
Vår gamla bänk vid bryggan gav upp i somras och nu har vi en ny fin
på plats med utrymme för flera.
Vårt ständiga underhåll av bryggan fortsätter.
Efterlysningar!


Föreningen behöver från juni 2023 en ny kassör och en ny
sekreterare.



Vi behöver en eller flera som kan vara brandvakt på Valborg.



Vill du vara med och hjälpa till på midsommarfirandet och andra
kommande evenemang? Ingen stor insats behövs, men är viktigt.

Vill du få bulletinen och faktura via e-post framöver?

Nu inför vi ett medlemsregister som ger möjlighet att göra utskick av
till exempel bulletinen via e-post. Länk för att registrera dig kommer
inom kort, håll utkik.
Hur kan du göra föreningens arbete möjligt?

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

Fortsätt stötta vårt arbete och var medlem i föreningen, utan ert stöd
är arbetet inte möjligt!
Är du intresserad av att hjälpa till? Bli medlem i styrelsen eller ta på
dig någon uppgift som gräsklippning runt bänkarna vid bryggan eller
i dungen eller kanske ge en hjälpande hand vid ett evenemang.
Christoffer Lantz, ordförande. ordf@bjorkhagensvillaforening.se

sänkta hastigheter är vårt mål
RÖSTA PÅ VÅRT ÄNGELHOLMSFÖRLAG
”Hastighetsdämpande åtgärder
i Björkhagen/Skepparkroken”
RÖSTA
VÅRT
ÄNGELHOLMSFÖRLAG
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”Hastighetsdämpande
åtgärder
blir allt fler permanentboende här varför lekande/cyklande barn, gående/cyklande persoiViner,Björkhagen/Skepparkroken”
personer på väg till eller från bad eller busshållplatserna blivit vanligare på områdets gator.
Samtidigt som trafikintensiteten med fler fordon ökar.
Som du vet gäller sedan många år tillbaks en hastighetsbegränsning på 30 km/h i Björkhagen
och
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ter på 35, 40, 45 km/h alltför ofta.
Samtidigt som trafikintensiteten ökar.
Därför föreslår vi mer permanenta hastighetsdämpande åtgärder i form av:
På initiativ av Björkhagens Villaförenings årsmöte satte kommunen upp fartmäare under sommaren
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problemet. Fortsatt för höga hastigheter eftersom dess display trots allt visade hastigheter på
35,
40, infartsskyltar,
45 km/h alltförenligt
ofta. den modell som syns alltmer i kommunen med kombinerad ort2. Nya
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Vill du också ha permanenta, hastighetsdämpande åtgärder i Björkhagen/Skepparkroken?

Rösta på vårt Ängelholmsförslag på kommunens hemsida.

Öppet för alla mantalsskivna i kommunen. Där kan du också ta del av vårt kompletta förslag.
Gå in på: www.engelholm.se
Där, på kommunens startsida, kan du antingen söka på ”Ängelholmsförslaget” eller i den
vita stora rutan till höger - Direktlänkar - välja Ängelholmsförslaget direkt.
Klicka på ”Se alla aktuella förslag”. Där hittar du vårt förslag.

OBS! Röstningen är öppen i 30 dagar - t.o.m. 9 december.
Alla myndiga i familjen, samt vänner och bekanta kan rösta.
Ju fler röster desto bättre!
Bakom förslaget står Björkhagens Villa- och Intresseförening,
Skepparkrokens Intresseförening samt boende i området.
Tack för ditt stöd!

