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April 2022
Hej alla medlemmar,
Det är en härlig känsla när dagarna är längre och vårtecknen blir allt fler. Vi ser allt fler som kommer
ut till ön bärandes på jordsäckar, påskprylar och ett och annat kylskåp!
Under våren har HIF varit involverade i en rad olika frågor, i kommunens nya översiktsplan för Tjörns
öar, vi fortsätter att planera upprustningen av skolhuset, följer vad som händer i Dalbergen och
driver på frågan kring parkeringsplatserna. Pandemin är äntligen över och vi planerar vårens och
sommarens aktiviteter som vanligt. I mars inleddes årets första aktivitet med filmfestival som är ett
mysigt och uppskattat evenemang.
Det har varit tekniskt strul med vår hemsida under en längre period. I mars gjordes en överflyttning
till en ny plattform för att det ska fungera fortsatt framåt. Vi jobbar vidare med uppdateringar och
information. Har du någon fråga till oss går det alltid bra att maila info@haron.se.
Det är mycket på gång och här kommer information om lite av varje:
Aktiviteter under vår och sommar, listan uppdateras löpande:
16 april
Äggjakt på Påskafton
14 maj
Häröns städdag
4 juni
Guidad historisk tur med Laila Mattiasson
24 juni
Midsommarfirande på Stavsundsholmen
V 29, 18 - 22 juli Seglarskola HSS – anmälan läggs ut på Facebook
Juli
Dödenmästerskap
23 juli
Skolans dag – med promenadloppis
27 juli
Härösimmet
Juli/Aug
Örodden
Juli/Aug
Slåtter på Änga
7 augusti
Årsmöte HIF
13 augusti
Guidad historisk tur med Laila Mattiasson
9 september Grovsopor
•
•

Biblioteket - Torsdagar ojämna veckor. Välkomna mellan kl. 10 - 11.
Berättarträffar Häröns skola – samma dagar som biblioteket och kl 11

Badstegar
Badstegarna på badplatsen monteras i april.
Häröns Städdag 14 maj
Vi samlas kl 9.30 för att städa och röja runt skolhuset, badplats och lekplats. Vi ordnar säckar för
strandstädning och både stora och små är varmt välkomna! Vi avslutar med en gemensam fika.
Har du sett något vi behöver fixa? Skicka ett mail på info@haron.se så lägger vi med det på listan.
Vad händer i Dalbergen?
Arbetet med VA-anläggning är påbörjat och samtidigt anläggs ledningar för belysning.
Kontakt har tagits med vägföreningen om önskemål att smalna av vägen till ca 2,20 m
(samma bredd som anslutande asfaltsväg norrifrån). Det planeras för att placera ut massa för att fylla
ut ”hål” mellan tomterna. Byggnation av första husen kommer att planeras till september.
Inga sprängningar eller annat arbete kommer att pågå under sommmarperioden.
• Parkering Linneviken
Trafikenheten på Tjörns kommun avser att fortsätta med förbättringsarbeten på Linnevikens
parkering. HIF hade möte med Tjörns kommun i mars och vi har föreslagit:
• Begränsat datum för sommarparkeringen
• Gett förslag på fler platser
• Sett över andra platser och föreslagit ändrade tidszoner och ändrade platser för tidszoner.
Frågor och synpunkter gällande parkering besvaras av på mail anders.juhlin@tjorn.se
• Hundar är välkomna, se tips!
HIF får mellan varven frågor och samtal om vad som gäller för hundar. Alla är välkomna på ön, men
tänk gärna lite extra på att det finns många som har respekt för våra fyrfotade vänner. Se gärna vad
Tjörns kommun rekommenderar för hundägare:
https://www.tjorn.se/kultur-fritid-och-turism/natur-och-friluftsliv/hund-i-naturen

Vi riktar ett varmt tack till alla donationer, bidrag, medlemmar, medhjälpare, supporters och övriga
påhejare som stödjer Härön att bli den plats det är och ser fram emot en härlig vår!

Vi önskar dig en trevlig och Glad påsk!!
Styrelsen för Häröns Intresseförening
genom Jessica Blume
Ordförande HIF

