
ÅRSMÖTEN

Yngsjö Havsbads Villaförenings årsmöte äger rum tisdagen den 11 juli kl 
18.00 i Yngsjö IF:s klubbstuga. Alla hälsas välkomna!

Mötet kommer att hållas enligt i stadgarna föreskriven dagordning.
Detta är samtidigt en kallelse till årsmötet.

Yngsjö Havsbads Yngsjö Havsbads Vägsamfällighetsförenings årsmöte äger rum i Yngsjö IF;s 
klubbstuga tisdagen den 18 juli kl 14.00.

Kylan och det kalla vårvädret har hängt kvar länge hos oss. Trots detta och att våren blir lite kortare så är 
vår förhoppning på en lång varm och skön sommar med många härliga bad. 

Det ser vi ju alla fram emot och det ska bli underbart! 

Vi får nu tyvärr meddela att Villaföreningen ej längre är kvar på Yngsjö Havsbads Restaurang. 
Däremot glädjer vi oss åt att Yngsjö IF:s klubbstuga står till vårt förfogande vid årets sommarfest samt vid 

vårt årsmöte. 

Som vanligt har vi i villaföreningen en hel del aktiviteteSom vanligt har vi i villaföreningen en hel del aktiviteter, såväl de traditionella som en del nya. Hoppas på 
en trevlig sommar tillsammans.

MIDSOMMARFIRANDE PÅ STRANDEN VID HAVSBADET!
Vi kommer även detta år att ha vårt traditionella midsommarrande nere på stranden vid 
Yngsjö Havsbads restaurang.

Vi startar kl 14.30 på midsommarafton med att tillsammans klä midsommarstången. 
Dans kring midsommarstången börjar kl 15.00 då Anders Månsson står för sång och 
musik. Vi kommer förstås även i år att ha ett fantastiskt lotteri och lekar för barnen.
  Väl mött!!!

Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till med att plocka blommor och björkris till 
midsommarstången. Vi behöver också ris och grenar till bålet. 
Du kan redan nu bära ner grenar och ris till anvisad plats på stranden.
Se anvisning enligt skylt 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 kl 22.30.Som vanligt avslutar vi midsommarafton med bål och fyrverkeri på stranden kl 22.30.

VÄLKOMMEN TILL YNGSJÖ
OCH SOMMAREN 2017!



SOMMARFEST LÖRDAGEN DEN 29 JULI

Årets traditionella sommarfest kommer att gå av stapeln lördagen den 29 juli kl 19.00.  
Vi träffas i Yngsjö IF:s klubbstuga. Det kommer att serveras en god sommarmeny. 

Dricka som önskas tar Du med Dig själv.  

Mer info gällande menyn kommer att nnas på vår hemsida www.yngsjohvf.se . 

The Fishermen kommer att stå för den musikaliska delen av underhållningen.
 Själv står Du för det goda humöret och kanske Du även bjuder upp till dans!  Själv står Du för det goda humöret och kanske Du även bjuder upp till dans! 

Vi som är medlemmar i Villaföreningen betalar endast 200:-
Skulle Du inte vara medlem får Du betala 300:-.  

      Anmälan och kontant betalning sker senast den 17 juli i Ryglers kiosk. 
      Antalet är begränsat till 70 st. Först till kvarn…

GRILLKVÄLLAR  MED MUSIK, ALLSÅNG OCH BOULE-SPEL VARJE TORSDAG I JULI  MÅNAD

Torsdagen den 6 juli kommer trubadur Håkan Larsson från The Fishermen att bjuda på svenska visor, pop 
och rock som passar alla åldrar

Torsdagen den 13 juli är Anders Månsson trubadur då det bjuds allsång på stranden.

Torsdagen den 20 juli kommer vår välkände trubadur Bo Wigerup att stå för underhållningen på stranden.

Den sista torsdagen den 27 juli avslutar Bo Wigerup våra allsångs-torsdagar!!!

Grillkvällarna kör vi igång vid 18,30 på stranden vid Havsbadet. Grillkvällarna kör vi igång vid 18,30 på stranden vid Havsbadet. 
Vi xar och laddar våra grillar med korv och tillbehör. Detta bjuder föreningen alla medlemmar på!!! 
Ni tar med det glada humöret, sångrösten och dricka för eget bruk samt lt eller stol att sitta på.

Tillsammans ska vi öka gemenskapen i vårt område och vi hoppas på roliga och soliga torsdagar med bra 
uppslutning. Välkomna!!!



Utöver föreningens verksamhet nns även möjlighet till:

BANGOLF

För barnen nns 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 nns att få i 
kiosken eller på anslagstavlorna vid bangolfen.

TENNISTENNIS

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

GOLF 

Den traditionella golftävlingen Yngsjö Open kommer i år att spelas i Åhus på 
västra banan måndagen den 10  juli med första start kl 10.00. 
Du anmäler dig senast fredagen den 7 juli till Jan Stellinger 0708 14 44 20 Du anmäler dig senast fredagen den 7 juli till Jan Stellinger 0708 14 44 20 
eller jan@stellinger.se. Glöm inte ange ditt golf-id. 
Sponsrade priser mottages tacksamt. Välkommen till en trevlig golfdag! 

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.
Där nns även en massa trevliga foton från en del av våra aktiviteter.
Adressen till vår hemsida är www.yngsjohvf.se .

Har du inte tillgång till Internet kan du läsa om våra aktiviteter på våra 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. 
Ansvarig för vår hemsida är Sven Tufvesson, sven.tufvesson@telia.com

BOULE

I år kommer det att arrangeras boulespel i samband med våra grillkvällar på 
stranden.
Egna klot får användas och har du inga så nns det att låna i kiosken. Egna klot får användas och har du inga så nns det att låna i kiosken. 
Regler nns på anslagstavlan vid banan. 



MEDLEMSAVGIFT 2017

För att vi ska kunna hålla igång alla våra aktiviteter i Yngsjö som midsommarrande, fyrverkeriet och 
övriga sommarevenemang, information mm fordras att vi har en förening som nansierar detta. 
Om du inte redan är medlem, bör du bli det! 
Medlemsavgiften är fastställd av årsmötet 2016 till 200 kronor/hushåll.
Betalning kan göras på Villaföreningens bankgiro 807-4890. 
Glöm inte ange ditt namn och adress samt gärna din mailadress.Glöm inte ange ditt namn och adress samt gärna din mailadress.

Kom ihåg sjöräddningen. De senaste åren har de gjort ett ertal 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 bankgiro med valfritt 
belopp.

VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

/Styrelsen    

OrdförandeOrdförande   Lennart Wihlborg    0705-23 28 15          fam.wihlborg@telia.com
Kassör     Cecilia Olsson      0705-34 94 89          cecilia.redovisning@telia.com
Sekreterare   vakant
Ledamöter    Ann-Margreth Nilsson 0708- 26 76 50         annmargreth4903@gmail.com
         Morgan Nilsson     0702-50 19 46          morgan@bgmbygg.se
         Ingvar Svensson     0708-85 85 02          ingvar.siw@telia.com     
          Magnus Rygler      0708-23 22 88          rygler@hotmail.se
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