
Till medlemmarna i HIF
Sommaren är här och livet på Härön njuts av gammal som ung. Målarkursen är just 
avslutad och verksamhetsåret är formellt avslutat. 
Tack alla som hjälp till under året och till alla stora och små som arbetade hårt under 
städdagen.  Tack vare det arbetet har vi en fi n ö att vistas på.
I början av juni hade vi besök av författaren Viveca Lärn, som har ett alldeles särskilt 
förhållande till Härön ända sedan barnsben. Hennes popularitet går inte att ta miste på 
och skolsalen och farstun var fylld till bristningsgränsen.
Nu är också vårt nya kök klart i skolhuset. Tack alla som hjälpte ill med rivningen av 
det gamal, och tack Jan-Åke för att vi nu fått upp ett nytt fi nt kök.  För att fi ra det bjöd 
HIF-styrelsen de bofasta på ön på sopplunch.
Nytt golv är också lagt i vardagsrummet i lägenheten och i höst fortsätter vi med 
sovrummet. Lägenheten är uthyrd hela sommaren!

• 20 juli Skolans dag. Grejer till loppis och auktion önskas som vanligt. Donera 
till driften av vårt skolhus; bakverk, auktionsgods, loppisgod (ej böcker). Helt, rent och 
säljbart är utgångspunkten. Inlämning till auktion och loppis 18-19/7 kl 17-19 vid skolan. 
Har ni skrymmande föremål, kontakta HIF:s skolan dag-general Carina på 0704-695569 i 
förväg. Meddela gärna Carina också på telefon eller sms om ni har möjlighet atthjälpa till 
vid loppisborden och i kaféet under dagen. Många händer och fötter behövs.
 20/7 Skolans dag öppnar kl. 11.00 med loppis och kafé.  
  Kl. 12.00 startar auktionen.

• Kustkyrkan 27 juli - familjedag i skolhuset & 28 juli - Gudstjänst kl 
11 på ’
skolgården.

• 4 augusti är det årsmöte. Bifogat till detta brev fi nns kallelse och 
dagordning till årsmötet den 4/8. Kolla inbjudan nedan lite extra. Vi inleder 
årsmötet med elvakaffe, kl. 11. 
Vi kommer att ha ett trevligt föredrag efter årsmötet och detta följs av en 
barnaktivitet. I vår medlemsenkät för ett par år sedan efterfrågades fl er 
barnaktiviteter, och vi hoppas på många intresserade barn. OBServera att just 
denna aktivitet kräver föranmälan då Bohusläns Museum tar med sig material.

Titta på www.haron.se och håll Dig 
uppdaterad om kommande aktivi-
teter.  Inbjudningar och information 
kommer också att anslås på färjan 
och i posthuset. Glöm inte att anmä-
la dig till vår facebookgrupp -  Vi 
på Härön. Det är en sluten grupp 
för ön. Här ger vi snabb information, 
och ger möjlighet för köp och sälj 
med mera.

Vi önskar alla en fortsatt 
skön sommar!
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Bilder från målarkurs, 
köksrivning, 

författarbesök 
och sopplunch.


