
VÄLKOMMEN TILL YNGSJÖ
OCH SOMMAREN 2015!
Framför oss har vi en varm och skön sommar med många härliga bad -det skall bli underbart! 
Tyvärr har vi inte ett nytt Yngsjö Havsbad med restaurang och hotell. Däremot kan vi glädja oss åt att vi i 
Villaföreningen även i år får utnyttja lokalerna i Yngsjö Havsbad. Vi tackar för generositeten!

Som vanligt har vi i villaföreningen en hel del aktiviteter, såväl de traditionella som en del nya. 
Hoppas att de faller i smaken!

MIDSOMMARFIRANDE VID HAVSBADET
Årets nyhet är att vi kommer att ha vårt traditionella midsommarfirande nere på stranden vid Yngsjö Havsbad.
Här kommer vi den 19 juni klockan 14.00 starta med att klä midsommarstången tillsammans och sedan blir det 
dans, lotteri, bollkastning och andra aktiviteter. 

Alla som vill är välkomna att hjälpa till att klä midsommarstången. Vill du hjälpa till att plocka 
blommor, ordna björkris eller något annat, kontakta någon i styrelsen. Vi behöver också ris och 
grenar till bålet. Du kan redan nu bära ner grenar och ris till anvisad plats på stranden. 
Har du möjlighet att bidra med priser till lotteriet, kontakta någon i styrelsen så tar vi hand 
om detta med varm hand!

Som vanligt avslutar vi midsommarafton med bål och fyrverkeri på stranden klockan 22.30

ÅRSMÖTE 14 JULI
Årsmötet äger rum tisdagen den 14 juli klockan 17.00 på Yngsjö Havsbad. Mötet kommer att hållas enligt i 
stadgarna föreskriven dagordning. Detta är samtidigt en kallelse till årsmötet.

I skrivande stund jobbar vi på att försöka bjuda in någon representant som kan gästa oss för att informera lite 
om framtida planering och byggnation i Yngsjö. 



VINPROVNING  26 JUNI 
Fjolårets vinprovning med vår egen sommelier, Magnus Rygler, blev en formidabel 
succé. Magnus återkommer även i år med vinprovning! Ett nytt tema kommer det 
att bli fredagen den 26 juni klockan 19.00. 

Det facila priset för att prova 4 olika viner är 250 kronor och då blir man även bjuden 
på någon form av tilltugg. Anmälan och kontant betalning sker till Magnus i kiosken 
senast tisdagen den 23 juni. 

YNGSJÖ HAVSBADS VÄGSAMFÄLLIGHET 23 JULI
Torsdagen den 23 juli kl 18.00 har Yngsjö Havsbads vägsamfällighet årsmöte på Havsbadet.

WHISKEYPROVNING 7 AUGUSTI
Fredagen den 7 augusti kl 19.00 kommer det att bli whiskey-provning. Magnus och Kalle 
kommer att hålla i trådarna. Dryck med lite tilltugg kommer att kosta 250:- per person. 

Anmälan och kontant betalning till medlemspris i kiosken som vanligt.

Sommarfest 25 juli
Årets traditionella sommarfest kommer att gå av stapeln lördagen den 25 juli klock-
an 18.00.  Vi träffas på Yngsjö Havsbad i den gamla restaurangen. Efter fjolårets 
succé med mat från Fredholms Catering, så levererar dom självklart maten även i år. 
Den omtyckte trubaduren Bosse Wigerup står för den musikaliska delen av under-
hållningen. Själv står Du för det goda humöret och kanske Du bjuder upp till dans 
också! Priset för Dig som är medlem i Villaföreningen är endast 200 kronor för mat 
och underhållning. Drycker tar du med dig själv!

Anmälan och kontant betalning sker senast den 19 juli i Ryglers kiosk. Först till 
kvarn…



HEMSIDA
Som du kanske vet har vi en hemsida där du kan uppdatera dig om vad som händer och vad som planeras. 
Du har där också möjlighet att komma med förslag till aktiviteter. Det finns också en massa trevliga foton från 
våra fester med mera. Adressen till vår hemsida är www.yngsjohvf.se. Har du inte tillgång till Internet kan du 
läsa om våra aktiviteter på våra anslagstavlor. De är placerade på Havsbadsvägen mitt emot Grävlingsvägen 
och vid infarten till Yngsjö Havsbads restaurang. 

Det är möjligt att om lusten faller på (och vädret inbjuder till det) att med kort varsel anordna en grillkväll på 
stranden. Detta kommer i så fall att meddelas på vår hemsida och på våra anslagstavlor. Glöm inte att hålla 
utkik!!

BANGOLF 
För barnen finns ett fördelaktigt säsongskort som gäller för hela sommaren. Dessutom kan vuxna köpa ett kort 
med 10 rundor till ett rabatterat pris. Det arrangeras också olika tävlingar. Ytterligare information finns att få i 
kiosken eller på anslagstavlorna vid bangolfen.

BOULE
Spela boule på Sveriges vackrast belägna boulebana! Klot finns att låna i kiosken. Regler finns på anslagstav-
lan vid banan. Vi kommer också att anordna en bouletävling. Datum meddelas senare. Kolla anlagstavlor eller 
hemsidan.

TENNIS
Ta chansen att spela tennis i sommar. Kurser för alla stadier av tennisspelare anordnas 
liksom tävlingar för mer avancerade spelare. Information finner du på hemsidan www.yngsjotennisklubb.se.

GOLF
Den traditionella golftävlingen för Yngsjöbor, Yngsjö Open, kommer i år att avhållas 
måndagen den 3 augusti på Kristianstad GK, Åhus Östra. Anmälan senast den 1 augusti 
till Jan Stellinger 0708 14 44 20 eller jan@stellinger.se.

MEDLEMSAVGIFT 2015
För att vi ska kunna hålla igång alla aktiviteter i Yngsjö: fester, fyrverkeri, information mm. fordras att vi har en 
förening som finansierar detta. Om du inte redan är medlem, bör du bli det! Medlemsavgiften är fastställd av 
årsmötet 2014 till 200 kronor. Använd det förtryckta inbetalningskortet eller betala via Internet. Villaföreningens 
plusgiro är 592975-7. Glöm inte ange ditt namn och adress.

Kom ihåg sjöräddningen. De senaste åren har de gjort ett flertal räddningsinsatser.  Det är en härlig trygghet 
att veta vilken förmåga de har. Vi är en av de största lokala bidragsgivarna. Förra året bidrog vi med 15.000 
kronor!! Ditt bidrag är mycket välkommet och kan sättas in på vårt plusgiro med valfritt belopp.



0708 - 14 44 28

0708 - 85 85 02

0703 - 24 75 00

0708 - 26 76 50

0702 - 50 19 46 

0705 - 34 94 89

0705 - 23 28 15
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Kassör

Sekreterare

Ledamöter

Jan Stellinger 

Ingvar Svensson 

Margareta Edvik

Ann-Margreth Nilsson

Morgan Nilsson

Cecilia Olsson 

Lennart Wihlborg

Glad
sommar!

VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT HÄRLIG SOMMAR!

/Styrelsen


