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Medlemsbrev februari 2016 

 
Kära Billingsudde-Vänner 

Tack för 2015 

Låt mig börja detta brev med ett stort och varmt tack för år 2015. Med glädje kan vi se 

tillbaka på allt vi fick uppleva på Billingsudde under förra året. Sommarens programkvällar 

var mycket uppskattade och publiktillströmningen större än något år tidigare. Under övriga 

delen av året anordnades studieverksamhet, gudstjänster m.m. Vår uthyrningsverksamhet 

ökade i omfattning. Sammantaget resulterade detta också i ett fint ekonomiskt resultat för 

föreningen. 

 

Välkommen till Billingsudde 2016 

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år på Billingsudde. Vår programkommitté arbetar f.n. 

intensivt för att vi ska kunna presentera ett brett och attraktivt program för sommarperioden 

också i år. Men först kommer nu sportlovsveckan, v9 i början av mars. Traditionsenligt 

öppnar vi då Billingsudde och våffelbruket. Så kommer våren och Valborgsmässofirandet den 

30 april med brasa och fullt program. Den dagen har vi också Billingsudde Vänners 

Årsstämma. Ja, vi har mycket trevligt att se fram emot! 

 

Medlemsavgiften till bankgiro 233-7392 

Utan medlemmar blir det ingen förening och inget Billingsudde. Glöm inte att förnya ditt 

medlemskap i Billingsudde Vänner. Årsavgiften är 150 kr per person eller 400 kr per familj.  

Överraska dessutom gärna en vän, släkting eller granne med ett medlemskap som present i 

Billingsudde Vänner! 

 

Hyr hela Billingsudde 
Tänk att för en dag eller helg kunna disponera hela Billingsudde – denna fantastiskt vackra 

plats – för din fest, ditt barnkalas, ert släktmöte eller föreningsmöte. Möjligheten finns till en 

mycket rimlig kostnad. Kontakta Anna-Britta Eriksson tel. 0570-462158, 070-285 1293.  

 

Kom gärna och hjälp till på Billingsudde 
För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på Billingsudde och underhålla vår vackra udde 

och fastighet behövs många villiga armar och fötter. Kom gärna och hjälp oss, kom och 

upplev glädjen i att jobba tillsammans och umgås under trevliga former. Eller kom och hjälp 

oss med serveringshjälp i köket, bullbak och mycket annat. Din insats behövs! Kontakta 

Louise och Per Anders Lindqvist tel 0570-18352 eller 072-222 1676. 

 

Nytt år – nya upplevelser – nya möten 

Mycket kommer att hända. Håll dig fortlöpande informerad via vår Hemsida och Facebook. 

Välkommen till ett nytt år på Billingsudde – Stavnäsbygdens gemensamma mötesplats. 

 

Styrelsen gn Ingvar Kvernes, ordf.  


