
BETALA 
MEDLEMSAVGIFT

I år kan du betala medlemsavgiften 
på 200:- med Swish till nr 123 669 

649 6.
Glöm inte ange namn och 

sommaradress.
Pg:539788-0

 
Styrelsen önskar alla en 

riktigt härlig sommar 
2021!

MÄLARHUSENS
VILLAÄGAREFÖRENING 

Sommarprogram 2021


MIDSOMMARAFTON
Fredag den 25/6.

Även i år har vi i föreningen tagit ett 
beslut att INGET traditionsenligt 

midsommarfirande kommer att bli 
av pga restriktioner kring Covid -19. 

Vi i styrelsen kommer att klä 
stången på morgonen och därefter 

kommer det att utgå en digital 
tipsrunda från fotbollsplanen genom 

appen gpsquiz. Tipsrundan är 
öppen hela helgen, 

midsommarafton kl 12 till söndag kl 
12.00. Instruktioner för tipsrundan 

finns anslaget på läktaren vid 
fotbollsplanen.

Välkomna att vara med och ta er ut i 
Mälarhusen, priser utlovas. Vi vill att 
alla tar sitt ansvar och ser till så att 

det inte samlas folk vid 
midsommarstången. 

Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer avseende Covid 
-19 och delar av programmet kan 
komma att förändras om riktlinjer 

förändras.



BEACHVOLLEYBOLL
Volleybollnätet finns till höger om 

nedgången till stranden.

BOULEBANA
Boulebanan finns bredvid 

fotbollsplanen på Mattssons äng.
Föreningen har köpt in klot som 

finns att låna i en låda vid läktarna 
på fotbollsplanen.  

 På fredagar kl 17.00 fortsätter vi 
köra AW med boulspel. Vi möts och 
har kul med tävling på blodigt allvar. 

FOTBOLL
Söndagar och onsdagar kl 10.00 
med start söndagen 27 juni på 

Mattssons äng (Per Ivars väg 7), 
vuxna och barn.

Det finns även fotbollsmål vid 
nergången till stranden. Här är det 

fritt fram att spela när ni vill.

ÅRSMÖTE
 i Villaägareföreningen

Tisdag 20 juli kl. 16.00
Kallelse sker enbart genom detta 

meddelande. Mötet hålls på 
Mattssons äng (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 vid stranden.

PICNICKVÄLL MED 
SANDSKULPTUR

TÄVLING
Tisdagen 20 juli från kl. 18.00
 Vi samlas vid fotbollsmålen på 

stranden. Medtag egen picknick som 
vi äter. Barnen beger sig ner till 

stranden efter maten för att tävla i 
sandskulpturtävlingen. 

YOGA

Måndagar, onsdagar och fredagar 
kl 8.30-9.45 med start 12 Juli och 

fram tom 6/9. Till vänster om 
bänkarna på stranden ta med 

kläder så att du håller dig varm, en 
handduk/matta att göra yoga på 
samt 75:- per gång. Medlemmar 

50:-


Vid regn eller under 15 grader håll dig 
uppdaterad via fb sidan Yoga i 

mälarhusen. 


