
 

 

 

VÄLKOMMEN TILL YNGSJÖ OCH 

SOMMAREN 2021 
 

Äntligen är sommaren på väg mot oss här i Yngsjö! Vi hoppas på 

massor med sol & bad och härliga sommarkvällar       

På grund av de restriktioner som fortfarande finns, kommer 

Villaföreningens program även i år att se annorlunda ut … 

Aktiviteterna som anordnas måste följa 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att förhindra 

smittspridning av Covid-19. 

Vi hoppas vi ses på stranden och på boulebanan i sommar!!! 

Varmt välkomna till oss alla nyinflyttade Yngsjöbor       

Yngsjö Havsbads Villaförening 

 

 

BOULE VARJE TORSDAG I JUNI/JULI 
I år blir boulen vår största aktivitet och vi inleder sommarens spel på 

våra fina boulebanor vid stranden 

Torsdagen den 10 juni 

Varje torsdag blir det pris till ”Dagens spelare” och i slutet av 

säsongen kommer vi att dela ut pris till ”Årets spelare” 

För mer info, hör av er till: 

Kurt Wästerlid 070-855 66 90, Göran Björkman 070-841 64 17 

 

  



 
 
 

 

 
 

MIDSOMMARFIRANDE 
Vi kan tyvärr inte genomföra vårt traditionella och populära 

midsommarfirande på stranden detta året heller… 

Både dans kring midsommarstången och bål och fyrverkeri får ställas in. 

Men, precis som förra året kommer midsommarstången att bli klädd 

midsommaraftons förmiddag kl 10.00. 

 Ta med ris och blommor och kom!      ! 

Alla som vill fira i mindre sällskap har sedan möjlighet att dansa runt 

midsommarstången under hela helgen! 

 

SOMMARFEST 
Villaföreningens sommarfest 2021 går av stapeln 

på Yngsjö Havsbads Restaurang 

Onsdagen den 28 juli kl 19.00 

Vi har fått specialpris på en trerättersmeny på 370 kr och 

Villaföreningen subventionerar medlemmar ytterligare denna kväll! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer info och anmälan, se nästa sida  

Förrätt: 

Alt1- Husets Skagen på handskalade räkor och kräftstjärtar 

serveras med rågbröd och dillolja 

Alt 2 - Sparrissoppa med rökt sidfläsk och parmesanchip 

Varmrätt: 

Alt 1 – Vår egenrökta lax serveras med picklade grönsaker, 

ört-& Vitlökssås samt dillslungade färskpotatis 

Alt 2 – Majskyckling med ugnsrostade grönsaker och 

färskpotatis serveras med rosmarinsky och apelsinyoghurt 

Dessert: 

Jordgubbscheesecake med färska bär och rostad vit choklad 



Anmälan Sommarfest (senast 21 juli): 
Anmälan och beställning av maten 

(samt övrig info om vegetariskt / allergier) görs direkt till 

restaurangen: 

Mail: restaurang@yngsjohavsbad.se 

Telefon: 044-23 11 20 (välj restaurang, knappval 1) 

Uppge namn och telefonnr samt att du är medlem i 

Villaföreningen. 

MEDLEMSAVGIFT 2021 
Medlemsavgiften betalas in på Villaföreningens bankgiro  

807-4890 eller swishas till 123 322 6362 

Glöm inte ange ditt namn och adress samt din mailadress. 

Medlemsavgiften är fastställd av årsmötet 2020 till  
200 kronor/hushåll. 

Kom ihåg sjöräddningen!  
Vi är en av de största lokala bidragsgivarna. 

Förra året bidrog vi med 20.000 kronor till deras verksamhet. 

Ditt bidrag är mycket välkommet och kan sättas in på vårt  

bankgiro eller swishas med valfritt belopp. 

(Allt utöver medlemsavgiften på 200 kr som sätts in  

vidarebefordras till Sjöräddningen.) 

HEMSIDA 
Villaföreningen har en hemsida där vi uppdaterar om  

vad som händer. Skicka gärna ett mail med vad ni vill  

ha med på hemsidan till info@yngsjohvf.se 
 

www.yngsjohvf.se 
 

I dessa tider: har Ni någon aktivitet som Ni tycker  
skulle passa att arrangeras av oss – hör gärna av Er. 

 
Information från Villaföreningen sätts även upp på anslags- 

tavlorna vid kiosken och vid Havsbadsvägen/Grävlingsvägen. 

 

mailto:restaurang@yngsjohavsbad.se
mailto:info@yngsjohvf.se


 

VILLAFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 
 

Yngsjö Havsbads Villaförening har årsmöte 

tisdagen den 27 juli kl. 18.00 vid boulebanan nedanför Havsbadets Restaurang. 

Mötet hålles enligt stadgarna i föreskriven dagordning. 

Detta är en kallelse till årsmötet. VÄLKOMNA! 

 

ÅRSMÖTE VÄGSAMFÄLLIGHET 
 

Yngsjö Havsbads Vägsamfällighetsförenings årsmöte äger rum  

i Yngsjö IF:s klubbstuga torsdagen den 29 juli kl. 18.00 

 

BANGOLF 
 

Här finns säsongskort som gäller för hela sommaren.  

Olika tävlingar arrangeras. Ytterligare information finns  

att få i kiosken eller på anslagstavlorna vid bangolfen. 

 

TENNIS 
 

Ta chansen att spela tennis i sommar.  

Kurser för alla anordnas liksom tävlingar för mer  

avancerade spelare. Information finner du på hemsidan www.yngsjotennisklubb.se 

 

STYRELSE YNGSJÖ HAVSBADS VILLAFÖRENING 
 Ordförande Bengt Håkansson 0734-20 05 00 hyrfama@gmail.com 

 Kassör Cecilia Olsson 0705-34 94 89 cecilia@finasiffror.se 

 Sekreterare Jonas Rosvall 0705-42 69 06 jonas.r@bikab.net 

 Ledamöter Morgan Nilsson 0702-50 19 46 morgan@bgmbygg.se 

  Magnus Rygler 0708-23 22 88 rygler@hotmail.se 

 Hemsida Ingrid Henriksson 0725-20 50 17 ingrid.henriksson@hotmail.com 

    info@yngsjohvf.se 
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