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Välkomna till städdag i Hagaviken
Torsdag den 18 maj med start från klockan 17.30.
Nu närmar sig den årliga städningen vid Hagaviken. Förra
året var vi ett stort och glatt gäng som i ett fantastiskt
väder fick undan ett berg av vass. I år hoppas vi att det blir
ännu fler frivilliga som dyker upp. Ju fler som kommer och
hjälper till desto fortare går det att få stranden fin. Om vi
blir många städar vi även i närområdet. AVF bjuder på
grillad korv och något lämpligt att dricka, både för liten och
stor. Passa på att träffa dina grannar när vi gör stranden
och området redo inför sommarens sol och bad. Ta gärna
med en kratta och/eller skottkärra.

Vill du vara med och hålla det fint vid Kyrkoudden?
AVF håller på att bilda en arbetsgrupp som ska hålla det snyggt och fint sträckan från
Kyrkoudden mot Aspenässtranden. Om du vill vara med så skicka ett mejl till
info@aspenas.nu.

Rapport från AVFs årsmöte
Årsmötet hölls den 7 mars på Aspenäs herrgård och cirka 50 medlemmar hade letat sig dit.
Innan det formella årsmötet berättade Gerd Riccius med inlevelse och stort kunnande om
Aspenäs. Ett mycket uppskattat föredrag.
Föreningen har cirka 330 betalande medlemmar men det presumtiva antalet medlemmar är
närmare 800. I år har färre än vanligt betalat medlemsavgiften och därför delas det ut en
separat betalningspåminnelse till alla boende i vårt område.
Efter årsmötet ser föreningens styrelse 2017 ut på följande sätt:
Marianne Fock-Ordförande
Eva Fernqvist-Sekreterare
Mattias Jansson-Informationsansvarig
Mats Häger-Ledamot
Pia Williams-Suppleant

Malin Boke-Vice ordförande
Thomas Nilsson-Kassör
Anton Lundgren-Ledamot
Camilla Tjellström-Suppleant

ASPENÄS-NYTT
A s p e n ä s

V i l l a ä g a r e s

F ö r e n i n g

Kommande aktiviteter:
Midsommarfirande i Åparken
Det har blivit väldigt uppskattat och välbesökt, midsommarfirandet
i Åparken. Därför anordnar AVF även i år ett traditionsenligt firande
med sång och dans. Mer information kommer i nästa Aspenäs-Nytt.

Välkomna till simskola i Aspen
Då vi inte lyckats engagera några simlärare kommer dessvärre inte
Aspenäs Villaägareförening kunna erbjuda simundervisning i år.
Dessbättre kommer Lerums simskola att arrangera en sommarsimskola
i Aspen.
De erbjuder en tvåveckors simskola under tre perioder i sommar,
vecka 28-29, 30-31 och 32-33. Varje kurs består av tio lektioner på
vardera 30 minuter som hålls måndag till fredag. Man kan välja mellan
fyra olika kunskapsnivåer.
Priset är 650 kr per tvåveckorskurs. Läs mer på lerumssimskola.com.
Facebook
Vi finns på Facebook! Sök upp Aspenäs Villaägares Förening och gå
med i gruppen. Här lägger vi ut information löpande. Är du redan
med? Bjud in alla vänner och bekanta som bor i Aspenäs så att
även de får information om vad som är på gång i vårt område.

www.aspenas.nu
Besök gärna vår hemsida där du även kan kontakta oss. Vi tar
tacksamt emot idéer och feedback kring föreningens verksamhet
och aktiviteter samt svarar på de frågor ni har.

