
Det blev en sen vinter och vår, men när vårvädret kom så gjorde den det med besked.
En kort och intensiv vår, som förhoppningsvis ger oss en lång och varm sommar.
 Vi längtar väl alla nu till sommaren med mycket sol, bad och grillning på stranden.

Som vanligt har Villaföreningen en del aktiviteter under sommaren.
Förra sommarens sång och grillkvällar blev välbesökta och omtyckta, så detta 

fortsätter vi med i år!

Vi ses på stranden i sommaVi ses på stranden i sommar, varmt välkomna!!!

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 15.00 på midsommarafton med att tillsammans klä 
midsommarstången. Dansen kring midsommarstången börjar kl 15.30 då Anders Månsson 

står för sång och musik. Vi kommer förstås även i år att ha ett 
fantastiskt lotteri och lekar för barnen.

VVÄL MÖTT!!!

Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till med att plocka blommor och björkris till
midsommarstången. Har du möjlighet att bidra med priser till lotteriet, kontakta någon i 

styrelsen så tar vi emot detta med varm hand!

Som vanligt avslutar vi midsommarafton med bål och fyrverkeri på stranden kl 22.30.
Vi behöver även ris och grenar till bålet.

Midsommardagen samlas vi kl.09.00 och har en gemensam städdag, så att vår 
vackra strand blir ren och n efter vårt rande.vackra strand blir ren och n efter vårt rande.

ÅRSMÖTEN

Yngsjö Havsbads Villaförenings årsmöte äger rum tisdagen den 10 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 31 juli kl 16.00.

VÄLKOMMEN TILL YNGSJÖ OCH SOMMAREN 2018



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

Vi inleder sommarens grillkvällar torsdagen den 5 juli.
Då kommer Sjöräddningen och visar upp sig och 
trubaduren Anders Månsson spelar och sjunger

 Bo Wigerup kommer att bjuda på sång och musik den 12 juli på stranden 
till denna härliga grillkväll.till denna härliga grillkväll.

Torsdagen den 19 juli har vi åter igen Bo Wigerup som står för 
underhållningen vid strandgrillningen.

Den sista torsdagen den 26 juli avslutar Håkan Larsson från The Fishermen 
våra sång-och musikkvällar.

Grillkvällarna kör vi igång 18,30 på stranden vid Havsbadet.
Vi xar och laddar våra grillar med korv och tillbehör. 
Detta bjuder föreningen alla medlemmar på!!! 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!!!

BOULE

Ny säsong och nyputsade klot. Vi försöker väl som vanligt med en mjukstart på våra na Ny säsong och nyputsade klot. Vi försöker väl som vanligt med en mjukstart på våra na 
boulebanor. Kanske så kan vi komma igång med en liten serietävling under sommaren.

Håll koll på vår anslagstavla vid boulebanan! 

Banorna ligger bara där och väntar på att få bli utnyttjade.
Har ni inga klot så har vi några att låna ut (nns i kiosken)

Är det någon som är intresserad att hjälpa till med tips, organisation eller 
underhåll, så är ni hjärtligt välkomna att höra av er.



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.

MEDLEMSAVGIFT 2018

För att vi ska kunna hålla igång våra aktiviteter i Yngsjö som midsommarrande, fyrverkeriet, 
grillkvällarna och boulebanan mm fordras att vi har en förening som nansierar detta.

BLI MEDLEM FÖR 200 KRONOR!!!BLI MEDLEM FÖR 200 KRONOR!!!

Medlemsavgiften är fastställd av årsmötet 2017 till 200 kronor/hushåll.
Betalning kan göras på Villaföreningens 

bankgiro 807-4890 eller swisha till 123 322 6362 
Glöm inte ange ditt namn och adress och din mailadress.

Kom ihåg sjöräddningen. De senaste åren har de gjort ett ertal räddningsinsatser.
 Det är en härlig trygghet att veta vilken förmåga de ha 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.

HEMSIDA

Som du kanske vet har vi en hemsida där vi uppdaterar dig om vad som händer
och vad som planeras i området.

  Även du kan skicka in uppgifter, kontakta någon i styrelsen så hjälper vi dig.
Adressen till vår hemsida är www.yngsjohvf.se 

Ansvarig för vår hemsida är Sven Tufvesson, sven.tufvesson@telia.com



Lennart Wihlborg 0705-23 28 15 fam.wihlborg@telia.com 
Cecilia Olsson 0705-34 94 89 cecilia.redovisning@telia.com
Madeleine Örtegren Ahl 0734-413324 madeleine.ortegren@gmail.com 
Morgan Nilsson 0702-50 19 46 morgan@bgmbygg.se
Jonas Rosvall 0705-23 22 88 jonas@bikab.net
Magnus Rygler 0708-23 22 88 rygler@hotmail.se

Ordförande:
Kassör: 
Sekreterare: 
Ledamöter: 

Styrelsen
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