
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÅRINFORMATION 

med KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
Äntligen är våren här och coronaviruset har bleknat. Nu kan vi åter umgås med våra föräldrar, barn 
respektive barnbarn och våra grannar. Livet börjar återgå till det normala. Föreningsverksamheten har 
gått på sparlåga men nu hoppas vi på ökade aktiviteter. 

STRANDSTÄDNING 
Vi samlas vid bryggan SÖNDAGEN den 8 maj kl 10.00 för att rensa stranden från allt skräp som under 
vintern spolats upp. Förhoppningsvis sätter vi också trapporna till bryggan på plats. 

En grillad korv kan troligtvis också avsluta aktiviteten. 
Mer info på hemsidan: haboljungvillorna.se/kalender/2022/strandstadning 

MIDSOMMARFIRANDE 
Äntligen traditionsenligt midsommarfirande vid Synvillan igen - efter flera års Corona-uppehåll. 
Årets arrangör är Ljunghustorget/Öijings väg. 

Ytterligare information kommer på websidan och på Facebook. 

KRÄFTSKIVA  
I år planerar vi att ha en kräftskiva lördagen den 13 eller 20 augusti. Vi tar med oss kräftor och tillbehör 
och samlas i vårt nya tält, som vi sätter upp vid Bryggan eller Synvillan beroende på väder. 
Mer info kommer senare. Reservera datumen.  

BOULE TOURNERING  
Dags att kratta boulebanan på Ljunghustorget. En tävling för hela familjen. 
Fortfarande inte detaljplanerat – så har du idéer är de hjärtligt välkomna. 
Förhåppningsvis kan detta dra igång redan nu under våren. Så ut och träna.  

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 
Nystart för grannsamverkan med ny enklare app. Delta aktivt! 
Ladda ner appen CoYards, skapa ett konto och skicka oss ett email för inbjudan. 
Mer info på hemsidan: https://haboljungvillorna.se/aktuellt/grannsamverkan 

BÅTPLATSER 2022 
Har du en liten båt och vill ha plats vid våran brygga? Boka plats genom mats@skallenas.se 

  

HABO LJUNGS VILLAÄGAREFÖRENING 



KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 
med presentation av Solceller 
 
När:   Torsdagen den 5 maj klockan 19.00 
Var:   Scoutstugan, Habovägen 2 ( andra sidan Furet) 
Aktivitet:  Sedvanliga årsmötesförhandlingar, aktuella frågor, information. 
Lena Roupe från Kraftringen kommer att informera om Solceller, men kan säkerts svara på aktuella 
frågor om elbils-laddning, de nya smarta elmätarna som är på väg, eller vad vi nu går och tänker på. 
Vi bjuder på korv och dricka. 
Vänligen skicka ett mail till anmalan@haboljungvillorna.se, senast den 30:e april och meddela hur 
många som kommer från ert hushåll -  så kan vi planera så att korven räcker till alla. 
Vänligen skicka ett mail (med antal) – även om ni anmäler er till eventet på Facebook. 
 
Informationen finns också på hemsidan: haboljungvillorna.se/kalender/2022/arsmote 
 
 
VÄLKOMNA TILL ALLA AKTIVITETER ÖNSKAR STYRELSEN 
 
 

Glöm ej att hålla koll på vår hemsida  www.haboljungvillorna.se. 
Där finns nu kalendern för 2022, samt en del annan uppdaterad information. 

Alla medlemmar och också välkomna att gå med i våran Facebook-grupp: ”Habo Ljung 
Villaägareförening” 


