Varför stödja och bli medlem
i villaägareföreningen?
Vi arbetar för våra gemensamma frågor i Mälarhusen.
Midsommarfirandet, sommarfotbollen, andra sociala
aktiviteter och Mälarhusens vackra strand är det vi
värnar mest om.
Under de senaste åren har föreningen ideellt
drivit och genomfört bla ett omfattande
strandrestaureringsprojekt för att återskapa och
bevara det unika sandklitterlandskapet. Tillstånd,
finansiering och utförande har genomförts av
många ideella krafter med villaägareföreningen
i samverkan med Länsstyrelsen, lokala utövare,
fastighetsägare, bofasta och sommargäster. Nästa
steg är att undersöka möjligheterna för restaurering
av ytterligare strandområde. Mer information finns
på anslagstavlan.

Vad kan jag göra?
Alla uppmanas att gå och röra er i sandklitterna för
att hålla sandblottorna öppna med den lösa vita
sanden. Spring, sola, vandra, lek och sporta är några av
aktiviteterna som ni gärna får lov att göra.
Stöd föreningens verksamhet med medlemsavgiften
och/eller sponsring. Delta i styrelsen eller med annan
hjälp i samband med fotbollen och andra aktiviteter.
Alla kan vi hjälpa till med något, kontakter, dela ut
programmet, plocka blommor till midsommarstången,
arrangera en vinprovning eller spela brännboll ...alla
förslag välkomnas!

Kontakt med
Villaägarföreningen
Styrelsen tar gärna emot förslag och idéer. Medlemmar
som önskar engagera sig i föreningen är välkomna att
ta kontakt med oss i styrelsen.
2017 består styrelsen av
Pernilla Lindörn-Prabert 0709-202083, Dan Schulz,
Anki Egelberg, Bo Nilson, Christina Lurell,
Evert Håkansson, Mattias Karlkjell, Oscar Lagerås,
Per Nilson, Ingegerd Nordin Ditlevsen och
Torbjörn Strid.
Mälarhusen Villaägareförening finns även på
Facebook och www.malarhusen.nu

SOMMARPROGRAM
2017

Midsommarfirande
Årsmöte
Grillkväll med sandskulpturtävling
Fotboll
Volleyboll
m.m.

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

STYRELSEN önskar er alla en riktigt
härlig sommar 2017!
Folder designad av Lurell kommunikation, www.lurell.se

Mälarhusens Villaägareförening

Årsmöte i
villaägareföreningen
tisdagen 25 juli kl. 16.00
Kallelse sker enbart genom detta meddelande.

Midsommarafton
fredagen 23 juni
Klä och resa
midsommarstången
Vi samlas på Lindbergs äng kl 9.00 för att tillsammans
klä och resa midsommarstången.
Ta med blommor och grönt.
Vi ser fram emot att du/ni kommer och hjälper till.
En trevlig start på midsommarafton.

Mötet hålls i år nere vid stranden (i tält om dåligt väder)
och årsmötesdeltagare ombedes
medtaga egen stol, pall eller något att sitta på.
Ärenden enligt stadgarna anslås på anslagstavlan på
Mälarhusvägen.
OBS! Ändrad plats i år.

Landa i din semester med mjuka men kraftfulla rörelser, andningsövningar och en stunds stillhet.
Var: Till vänster om bänkarna på stranden i
Mälarhusen.
När: måndag, onsdag och fredag morgon
kl 8.30-9.45, under perioden 10 juli - 9 augusti, 2017.
Hur: Mjuka kläder, handduk att göra yoga på samt
60 kr/gång. För medlemmar 50 kr/gång.
Vid regn eller under 15 grader gör vi yoga i studion i
ladan på andra sidan kustvägen.
Håll dig uppdaterad på https://www.facebook.com/
yogaimalarhusen/
Vid frågor ring Pernilla H 0728536528

Grillkväll med
Sandskulpturtävling
tisdagen 25 juli

Traditionsenligt
midsommarfirande

Yoga på stranden

Grillen är förberedd kl.18.00. Medtag egen picnic.
Barnen beger sig ner till stranden efter maten för att
tävla i Barnens årliga sandskulpturtävling.

Klockan 14.00 börjar vi med dans kring stången, därefter blir det lekar, tävlingar och lotteri.

!

ET
NYH

Teprovning

det gröna guldet
20 juli kl 16-17.30
Kostnad: 175 kr, teprovning inkl. tegåva
Teprovning med Min Systers Tehus - systrarna Maria
och Pernilla delar sin kunskap och passion för rena
teer av hög kvalitet. Du får höra om hur gröna teer
växer, skördas och bryggs. Du får dofta, smaka och lära
dig njuta en kopp näringsrikt te.

Glass till barnen.

Fotboll

Beachvolleyboll

Anmäl till Pernilla H på 0728536528 eller
pernilla@minsysterstehus.com

Söndagar och onsdagar kl 10.00 med
start söndagen 25 juni på Mattssons äng,
vuxna och barn.

Volleybollnätet finns uppe bland sanddynerna på
stranden, en liten bit åt öster om nedgången till
stranden på Mälarhusvägen .

www.minsysterstehus.com

ET!
NYH I år finns det ytterligare ett nät i området där
strandröjningen gjorts.

