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Medlemsbrev mars 2014 
 

Kära Vänner! 

Våren har kommit och allt positivt som följer med den. Dagsljuset, värmen, blommorna i vägkanten, 

fågelsången. Allt spirar, livskraften återvänder, förhoppningar….förväntningar…. och energi.  

 

För Billingsudde Vänner och dess verksamhet betyder detta att planeringen för sommarsäsongen 2014 

pågår som bäst. Mycket måste ordnas för att allt ska bli så bra som vi alla vill. Billingsudde-udden 

behöver städas. Två lördagar har vi avsatt för detta, den 12 resp 26 april med start på förmiddagen 

kl.10.00. Många villiga armar behövs och kaffe med smörgås blir det.  

Valborgsmässobrasan  hägrar och allt måste komma på plats. 

 

Valborg ja! Då blir det traditionsenligt fest på Billingsudde. Brasa, vårtal, vårsång, tipspromenad, 

lekar och servering med start kl.19.00. Men inte bara detta; Kvällen börjar med föreningens 

Årsstämma redan kl.18.00. Kallelse och Dagordning bifogas. Efter årsstämman blir det servering och 

så vidtar själva Valborgsmässofirandet.  

 

Men det är inte bara själva udden som kräver jobb. Vi har en väldigt fin fastighet också och den kräver 

naturligtvis sitt underhåll. Bl.a. behöver fönstren målas i år. Som flera av er märkt, så har vi från tid till 

annan också haft läckage från taket som vi hjälpligt försökt täta. Nu behöver vi ta ett rejälare tag för att 

reparera taket. I styrelsen har vi sagt att vi i år speciellt ska prioritera dessa båda viktiga projekt och att 

vi ska avsätta tid för detta under juli månad. Mångas arbetsinsatser kommer att behövas. Per Anders 

Lindqvist, tfn 072-222 16 76, tar med glädje emot allas anmälningar om medverkan.  

 

Renoveringsprojekt kräver utöver villiga armar också pengar, till och med mycket pengar. Styrelsen 

har därför beslutat om en Extra penninginsamling i år, speciellt riktad till vårt takprojekt. Vårt 

bankgiro 233-7392 står öppet att användas. Upplev glädjen i att bidra även på detta sätt.  

Ange ”Takrenovering” på inbetalningen.  

 

För er som glömt att betala medlemsavgiften för 2014 är det nu hög tid. Använd samma Bankgiro 

233-7392. Avgiften är 150:- per person och max 400:- per familj. Och vi behöver många medlemmar, 

så stöt på dina grannar och vänner. Eller varför inte bjuda någon på en första årsavgift i Billingsudde 

Vänner! Ändamålet är angeläget och vi vill så gärna utveckla Billingsudde och verksamheten där 

ytterligare.  

 

Ja, detta blev mycket om arbetsinsatser och pengar. Nu ser vi fram emot en spännande vår och sommar 

på Billingsudde med upplevelser av många slag och därtill en härlig, varm och berikande gemenskap.  

 

Välkomna alla att delta! Och välkomna nu först till Årsstämma och festligheter på Valborg! 

 

Styrelsen gn  

Ingvar Kvernes 
Ordförande  


