Till medlemmarna i HIF
Efter en underbar sommar på ön har vi nu gått in i en kyligare period. Med sommaren fortfarande i varmt minne
tackar vi för allt engagemang, arbete och deltagande under sommarens aktiviteter. Målarkursen var snabbt fullbokad,
midsommarfirandet välbesökt, guidade vandringar uppskattade och skolans dag slog återigen rekord i försäljning.
Julklappstips
Våra nya tröjor, mössor och handdukar med den nya logotypen har också varit populära.Vi har lite kvar. Finns det
intresse är det bra tillfällen att köpa på Magasinets julbordskvällar då HIF har ett lager av grejer i glasskåpet på andra
våningen.
Fiber på väg
Aktiviteten på ön ökar dock nu. Från och med måndagen den 29/10 har Zitius två grävmaskinister på ön som gräver
för vår fibernedläggning. De kommer att arbeta på ön måndag till torsdag till och med vecka 50.
Hyra lägenheten och skolsalen
För er som redan nu vet att ni vill hyra skolhuset för släkt och vänner nästa sommar - skicka in intresseanmälan
via formulär på hemsidan. Sommaren har redan börjat bokas upp.
Kommande arrangemang
I början av december har HIF styrelsemöte, och då kommer en del av vårens och sommarens program att fastställas.
Redan till helgen är det dock dags för nästa arrangemang; Filmfestivalen. Den 3 november, på lördag, samlas vi i
Skolhuset. En trivsam eftermiddag utlovas.
Vi börjar kl. 14.00 med Tårtgeneralen. Sedan äter vi och avslutar med filmen Darkest Hour.
Boka dessutom redan nu in
• Städdagen 18 maj kl 9.30-12.30 med efterföljande fika.
Båtdekaler
De av Er som ännu inte fått, men vill ha, en dekal att sätta på båten för att kunna parkera på pendelbåtparkeringen vid
färjeläget på Sumpensidan: hör av Er till oss på hif@haron.se så ska vi se till att Ni får en dekal.
Medlemsavgift
Nu närmar sig årsskiftet och det är dags att betala medlemsavgift.
Medlemsavgiften är 100 kr/vuxen person. Medlemskapet är personligt och alla tillhörande hushållet över 18 år kan bli
medlemmar.
Betala gärna med Swish nummer 123 050 27 65 alternativt till Bankgirokonto 884-5034.
Skriv namnen för vilka inbetalningen avser.Vi är tacksamma om Du/Ni betalar medlemsavgiften/avgifterna senast
26/1-19. Du som betalat Din medlemsavgift under hösten är redan medlem också under 2019.
Titta på www.haron.se och håll Dig uppdaterad om kommande aktiviteter.
Inbjudningar och information kommer också att anslås på färjan och i posthuset.
Glöm inte att anmäla 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.
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