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Medlemsbrev mars 2015 
 

Kära Billingsudde-Vänner! 

Våren är på väg. Naturen sjuder av nytt liv. Vi inspireras alla av allt som utvecklas runt 

omkring oss. Ljuset, värmen, fågelsången, grönskan. 

 

Spännande sommarprogram 

Alla förberedelser inför en ny sommarsäsong på Billingsudde är nu i full gång. Sommar-

programmet med tisdagarnas programkvällar och vår kulturvecka ser mycket spännande ut.  

Först stundar nu Valborgsmässofirande som startar med föreningens Årsstämma kl.18.00. 

Se bif. Kallelse och Dagordning. Kl. 19.00 följer sedan vårt traditionella Valborgsmässo-

firande med våreld, tal, sång, tipspromenad, lotterier och servering. Kom och fira våren!  

Ett par dagar senare, lördagen den 2 maj, återkommer vår stora Loppmarknad och Auktion.  

Kom också till den och välkomna att skänka auktionsgods och loppisprylar. Inlämning sker 

veckan före Valborg. Se information på vår Hemsida och Anslag på Billingsudde. 

 

Medlemsavgiften till bankgiro 233-7392 

För er som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2015 är det hög tid. Avgiften är 150 kr per 

person eller 400 kr per familj. Använd bif. bankgirotalong och ange gärna er mail-adress.  

Vi vill gärna också se många nya medlemmar för att kunna utveckla vår förening och dess 

verksamhet ytterligare. Inspirera dina grannar och vänner till medlemskap i föreningen! 

 

Extra gåva 

I år står Billingsudde vänner inför en stor ekonomisk utmaning. Vi ska lösa in vår säljarrevers 

på 300.000 kr från förvärvet av fastigheten Billingsudde. Använd samma bank-girotalong till 

att i år ge en extra gåva till föreningen för detta ändamål. Alla gåvor är angelägna! 

 

Hyr Billingsudde 

Vi vill passa på att påminna om möjligheten att till en rimlig kostnad hyra Billingsudde för 

privata fester, barnkalas, etc. En vackrare plats är svårt att tänka sig. 

 

Välkomna 

Våren är här. Sommaren kommer och vi har en fantastisk mötesplats på Billingsudde. 

Välkomna till spännande program. Välkomna att mötas och trivas. Välkommen att engagera 

dig för bygdens gemensamma samlingsplats.  

 

Styrelsen gn 

Ingvar Kvernes, ordf. 


