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SOMMARINFORMATION 
Sommaren är här med skolavslutning, studentfester, sol, bad, midsommar, semester, fjärilar, 
andungar och tång mellan tårna. Vad kan man mer önska sig? 
Efter ett par år av begränsningar hoppas vi nu kunna umgås som vanligt igen. 
Styrelsen har utökats med två nya krafter, Sofia Persson och Anna Wikemark som tillsammans med 
Johan, Mikael, Herman, Kristina, Tina och Mats skall försöka hålla ”skutan” 
flytande detta året. 
Alla medlemmar önskas en fantastisk sommar. /Styrelsen 

MIDSOMMARFIRANDE 

Äntligen traditionsenligt midsommarfirande vid Synvillan igen - efter flera års 
Corona-uppehåll. 
Årets arrangör är Ljunghustorget/Öijings väg. Mer info kommer på FB, 
hemsidan och anslagstavlorna. Anmäl barn med namn och födelseår till 
midsommar@haboljungvillorna.se  

BOULE TOURNERING 

Detaljerna är på plats. Ta chansen att vara med i Habo Ljungs egen turnering. Alla kan delta. Om 
endast en person i hushållet vill delta kan ett lag sättas samman av arrangören. Prisutdelningen är 
flyttad till Kräftskivan. 
Mer info finns på hemsidan, Facebook, anslagstavlorna samt i busskuren. 
Anmäl intresse till boule@haboljungvillorna.se, så vi kan köra igång snart. 

KRÄFTSKIVA -FAMILJEFEST 

Vi återupplivar en gammal tradition. Boka Lördagen den 13 augusti. Vi dukar upp långbord i tältet 
nere vid bryggan (om vädret tillåter). Var och en tar med sig en matkorg fylld med kräftor och 
tillbehör. Föreningen bjuder på välkomstdrink och kräftdekorationer. 

Anmälningsavgift 50 SEK per vuxen insättes senast 2022-08-01 på föreningens konto (Swish eller BG, 
se nedan).  Gör det omgående  så du inte missar det under semestern. "#$% 
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MEDLEMSAVGIFTER 

Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter 
och båtplats avgifter. 
Medlem 300:-/hushåll 
Båtplats 1-12 med lite vatten, 310:-/säsong 
Båtplats 13 och utåt med lite mer vatten. 500:-/säsong 

 
Nytt för i år är att vi nu även har Swish nr: 1236847909 
Numret går till Habo Ljung Villaägareförening. 

 
Har ni även båtplats så justera beloppet och texten. 

Vi har även BankGiro: 484-4676. 

Kom ihåg att skriva dit adress och namn.  

Vi emotser gärna betalning innan sista Juni – annars 
kommer en liten påminnelse. 

 

 

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” 

 


