BETALA
MEDLEMSAVGIF

Fredag den 24/6
Vi samlas på Lindbergs äng kl 10.00
för att tillsammans klä och resa
midsommarstången. Ta med
blommor och grönt.
Vi ser framemot att du/ni kommer
och hjälper till, det blir en trevlig
start på midsommarafton.

I år kan du betala medlemsavgiften
på 200:- med Swish till nr
123 669 649 6
Glöm inte ange namn och
sommaradress
Pg:539788-

Traditionsenligt
midsommar rande
Klockan 14.00 börjar vi med dans
runt stången, därefter blir det lekar,
tävlingar och lotteri.
Vi bjuder barnen på något gott.
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Styrelsen önskar alla en
riktigt härlig sommar
2022!
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MIDSOMMARAFTON

MÄLARHUSEN
VILLAÄGAREFÖRENING
Sommarprogram 2022

FOTBOL

BOULEBAN

Söndagar och onsdagar kl 10.00 med start
söndagen 26/6 på Mattssons äng (Per
Ivars väg 7), vuxna och barn
Det nns även fotbollsmål vid nergången
till stranden. Här är det fritt fram att spela
när ni vill.

Boulebanan nns bredvid
fotbollsplanen på Mattssons äng.
Föreningen har köpt in klot som nns
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.

SANDHAMMARENS FY
Sandhammarens fyrförening bjuder
villaägareföreningens medlemmar på
guidad gruppvisning!
13/7 kl 18.00 . Bindande anmälan sker
till sandhammarfyr@gmail.com, ange
fyrvisning i ämnesraden. Deltagande i
mån av plats.
För mer info se
sandhammarensfyrplats.nu
Ordinarie öppettider är
Fr-sö 1/7-21/8
Öppet kl. 14-17
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i Villaägareföreninge
Onsdag 20/7 kl. 16.0
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
SANDSKULPTU
TÄVLIN
YOGA
För 10:de året i rad
Mån, ons och fred kl 8.30-9.45 med
start 6/7 och fram tom 5/9. 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.
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ÅRSMÖT

Onsdag 20/7 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.

BEACHVOLLEYBOL
Volleybollnätet nns till höger om
nedgången till stranden

