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Välkomna till AVFs

Midsommarfirande
24e Juni kl. 15:00
Åparken
AVF anordnar ett traditionsenligt midsommarfirande i Åparken med sång och dans runt
midsommarstången. Familjen Wideman hjälper till att hålla i arrangemanget på midsommarafton. Det
blir dans kring midsommarstången och traditionell dragkamp!
ICA Servett bjuder på bullar och festis till barnen. Ta med vänner och en picknickkorg.

Vi klär och reser stången med start kl 9:00
Vi klär stången med löv och ängsblommor. Har du lust får du gärna ta med en bukett som vi fäster på
stången. Ta gärna med barn och/eller barnbarn.

Varmt välkomna!
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Välkomna till Simskola i Aspenbadet
Aspenäs Villaägares Idrottsförening erbjuder sommarsimskola för barn födda 2010 eller tidigare.
Intresserade i alla åldrar är välkomna som nybörjare eller som märkestagare.
När: Vecka 30 – 32 (25/7 – 12/8)
Var: Aspenäs badplats, samling på stranden
Kostnad: 650 kr per person
Betalning: Till plusgiro 52 56 98-7 före simskolans start
För anmälan och information, kontakta Molly Boberg per e-post: mollyb@live.se eller Sanna Berntsson
per e-post: sannaberntsson98@hotmail.com
Ring (i undantagsfall):
Molly på mobil 0736-22 37 31
Sanna på mobil 0703-41 74 55
Välkomna!
Aspenäs Triathlon – Årets Triathlon, det 18:e i ordningen!
Den 20 augusti, kl. 10.00 i Hagaviken går årets triathlon av stapeln. Alla kan vara med, oavsett ålder
eller kondition. Ambitionen är att det skall vara en lustfylld tävling. Ett lite roligare träningspass helt
enkelt! Tävlingen finns i 6 klasser – lång & kort distans i herr, dam eller lag. Börja träna själv eller med
en kompis/partner, det finns gott om tid att komma i form .
Barntriathlon arrangeras på kvällen den 19 augusti, där barnens föräldrar är funktionärer. Start kl 18.00
i Hagaviken. Mer information och anmälningsformulär finns på www.aspenastriathlon.se
Vi ses där!
Facebook
Träffa oss på Facebook. Sök upp Aspenäs Villaägares Förening och gå med i gruppen. Här kommer vi
också att lägga ut all information.
www.aspenas.nu
På hemsidan har du möjlighet att registrera dig som medlem samt uppdatera dina kontaktuppgifter.
Här hittar du mer information samt kontaktuppgifter till styrelsen. Vi tar tacksamt emot idéer och
feedback kring föreningens verksamhet och aktiviteter.
Styrelsen under 2016
Marianne Fock – Ordförande
Lars-Gunnar Karlsson – Sekreterare
Pernilla Brasta – Information
Malin Boke – Ledamot
Mats Häger – Ledamot

Sven Saghamre – Vice ordförande
Thomas Nilsson – Kassör
Anton Lundgren – Suppleant
Pia Williams – Suppleant

