
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTGRUPPER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Kontakt: 

 

PROJEKTGRUPPER 
Följande 5 grupper är föreslagna.           

4 grupper är igång! 

Stämmer något av följande in på Dig?                   

- Jag vill vara med under hela projektet  

- Jag har många bra idéer                       

- Jag vill vara med vid genomförandet     

- Jag vill veta mer 

Maila dina kontaktuppgifter så ber vi 

repektive grupp ta kontakt med Dig! 

1- Service / Samhälle                             

2- Kultur / Evenemang                           

3- Gröna Rum / Miljö                              

4- Friluftsliv / Fritid  

Finns intresse för Näringsliv/Ekonomi? 

Frågor om medlemskap                                        

Kassör Dan K  Östberg                                  

hb.medlem@gmail.com 

Kontakt med bygderådet      

Ordförande                                     

Marina Karlsson 073 – 622 79 50 

halleforsnasbygderad@ gmail.com 

Facebook                         

www.facebook.com/hälleforsnäsbygd

eråd                                            

Webbsida:                

www.halleforsnas.org 

100 kr per familj och 50 kr enskild 

medlem. Gäller innevarande år. 

 

 

Att skriva ett nyhetsbrev om familjen 

Medlemsnytt - april 

Den 31 mars genomförde vi en workshop tillsammans med våra medlemmar.    

Vi har en god dialog med Flens Kommun och ser ljust på möjligheterna att 

genom gemensamma projektgrupper arbeta aktivt för att genomföra olika 

idéer. I bygderådets namn har vi fina möjligheter att ansöka om olika former    

av bidrag från olika aktörer. Vi kan få Hälleforsnäs att blomstra! 

Nu är vi 70 medlemmar varav 30 är aktiva I fyra olika projektgrupper!                                      

Det finns en plats för alla som vill engagera sig på ett eller annat sätt!                                                              

Bli medlem redan idag!  

Vill Du vara med i en projektgrupp? Nedan ser du vilka grupper som är i gång.                                                                

Maila oss dina kontaktuppgifter så ber vi repektive grupp ta kontakt med Dig! 

 

 

 

 

 

Januari 2019 – “Vi vill vara mer än en styrelse” 

Idag en “Stolt ideell förening”      
 

10 april kl 18-20  
FÖRENINGSSAMARBETE  

HBT, HIF, HGF och OK Tjärnen är 

inbjudna till samtal hur vi kan 

samarbeta vid olika evenemang. 

Valborg först ut!  

 

 

11 april kl 18-21 
GRANNSAMVERKAN 

Inför uppstartmöte för 

Grannsamverkan i Hälleforsnäs 

åker vi på stormöte i Flen för att få 

mer information. Är du intresserad 

av att vara kontaktperson för 

Grann-samverkan på din gata/ 

kvarter? Följ då med oss till Flen! 

Anmälan senast 10 april! 

halleforsnasbygderad@ 

gmail.com  

 
 

EFTERLYSNING! 

För att ha ett levande Hälleforsnäs 

behöver vi fler ideella krafter som 

vill vara med när det händer!  

 

 
 

27 april kl 10-14 
VÅRMARKNAD I HÄLLEFORSNÄS 

 

Vi vill gärna ha med dig i 

marknadsgruppen som 

tillsammans har full koll på 

marknadsdagen och ser till att 

våra stora och små besökare får 

en trevlig upplevelse 

 

Vi behöver olika slags hjälp; 

1. Kan du möblera med  

oss den 26/4 kl 23.00? 

2. Kan du vara med och stå i 

caféet eller ha någon annan 

uppgift på marknadsdagen?  
 

Är Du intresserad? Hör av dig!    

 

Välkommen i vårt glada gäng! 
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