
MÄLARHUSENS VILLAÄGARFÖRENING
Välkomna till Mälarhusens Villaägareförening, en ideell förening från 1960-talet med aktiviteter 
för såväl unga som gamla. Alla boende, även ni som nyttjar tillfälligt hus/stugor i Mälarhusen är 

välkomna som medlemmar.

SOMMARPROGRAMMET 2013 

MIDSOMMARAFTON - FREDAG 21 JUNI från kl. 9.30
Traditionsenligt firande med samling kl 09.30 för att smycka och resa stången på Lindbergs äng. Ta med 
grönt och blommor till smyckningen. Klockan 14.00 börjar vi med dans kring stången, lekar, tävlingar och 
glass till barnen. 

Glöm inte att ta med pengar till Villaägarföreningens lotteri!
Midsommardisco: Familjen Lindberg mfl välkomnar Mälarhusens boende till Midsommardiscot senare på 
kvällen!

FOTBOLL - ONSDAGAR & SÖNDAGAR
Söndagar och onsdagar kl 10.00 med start sönd. 23 juni på Matssons äng, vuxna och barn.

BEACHVOLLEYBOLL 

Volleybollnätet finns uppe bland sanddynerna på stranden till vänster om nedgången till stranden på 
Mälarhusvägen.

TIPSRUNDA för vuxna och barn – 15 JULI-1 AUGUSTI
Ta med hela tjocka släkten på en tipspromenad runt i Mälarhusen. Finns uppsatt från och med den 15 juli 
till 1 augusti. Hjälp oss gärna att se till att frågorna sitter kvar! Starten är vid Mälarhusens anslagstavla är 
även information om tipsrundan kommer finnas. 

STOR RÄDDNINGSÖVNING – LÖRDAG 20 JULI kl. 14.00
Räddningsövning till havs och på stranden. Med reservation för vädret. Se info på anslagstavlan. 

OBS!!! ENDAST ÖVNING. 

ÅRSMÖTE i Villaägarföreningen – TISDAG 23 JULI kl. 16.00
Kallelse sker enbart genom detta meddelande. Mötet hålls i tält på fotbollsplanen och årsmötesdeltagare 
ombedes medtaga egen stol, pall eller något att sitta på. Ärenden enligt stadgarna anslås på anslagstav-
lan på Mälarhusvägen. 

GRILLKVÄLL med SANDSKULPTURTÄVLING – TISDAG 23 JULI från kl. 18.00
Grillen tänds kl.18.00. Medtag egen picnic. Barnen beger sig ner till stranden efter maten för att tävla i  
barnens årliga sandskulpturtävling. Allsång vid grillröret.



BARFOTARACE – dag meddelas senare
Barfotarace tor Sandhammaren start&mål Mälarhusens strand dag och tid meddelas senare, håll utkik på anslagstav-
lan, på facebook och hemsidan. 

MED UTGÅNGSPUNKT I MÄLARHUSEN BERÄTTAR LENA ALEBO 
HISTORIER FRÅN ÖSTERLEN - TORSDAG 25 JULI kl. 19.30

Lena Alebo, kulturhistoriker och chef för Österlens Museum, berättar historier på stranden till vänster om bänkarna. 

Kontakt med Villaägarföreningen
Styrelsen tar gärna emot förslag och idéer. Medlemmar som önskar engagera sig i föreningen är välkomna att ta kon-
takt med oss i styrelsen.
Ordförande Pernilla Lindörn-Prabert på tfn: 0709-202083 eller info@malarhusen.nu
2013 består styrelsen av Pernilla Lindörn-Prabert, Pernilla Halldin, Stig Lundquist, Bo Nilson, Kristina Håkansson, 
Johan Mattson, Evert Håkansson, Dan Schultz, Lotta Larsson, Mattias Karlkjell, Henrik Olsson.

Årsavgift
Ni som önskar bidra eller vara medlemmar i föreningen bör betala medlemsavgiften på 150 kr senast den 31 augusti 
på PG 53 97 88-0. Vänligen ange ert namn och sommaradress vid inbetalning.

STYRELSEN önskar alla en riktigt härlig sommar 2013!  
Mälarhusen Villaägareförening finns även på Facebook

 
www.malarhusen.nu  
info@malarhusen.nu


