
   A S P E N Ä S - N Y T T  
        A s p e n ä s  V i l l a ä g a r e s  F ö r e n i n g  

 

         
        Juni 

                                #4 – 2017 
 

 
Välkomna till AVFs midsommarfirande 

 
AVF bjuder även i år in till midsommarfirande i Åparken. 
Firandet börjar klockan 15.00, fredag den 23 juni. Det blir 
sång och dans runt midsommarstången och dragkamp. 
Familjen Wideman hjälper till att hålla i trådarna under dagen. 
ICA Servett bjuder på bullar och festis till alla barn. 
 
Tyvärr saknar vi i skrivande stund musikanter och vi tar 
tacksamt emot tips på sådana. Hör av dig till någon i styrelsen 
eller mejla till info@aspenas.nu. 
 
Vi klär och reser stången med start klockan 9.00 
 
Vi klär stången med löv och ängsblommor. Har du lust kan du 
ta med blommor (gärna många) som vi fäster på stången. 
Alla är varmt välkomna, stora som små.  

Foto: Bengt Nyman 
 

 
Tack alla ni som hjälpte till att få det fint i Hagaviken 

 
Trots att årets städning krockade med Aspenässkolans dag, 
kom det cirka 15 vuxna, samt ett antal barn, som städade och 
gjorde det fint i Hagaviken. Tack alla ni som tog med 
skottkärror, krattor, grepar, gräsklippare, röjsågar, grill mm 
och tack för ett gott arbete. Det blev jättefint.   

 
 
Arbetsgruppen som ska städa vid Kyrkoudden börjar ta form 
 
I förra numret av Aspenäs-Nytt sökte vi efter frivilliga som ville vara med och städa från 
Aspenäsbadet till Kyrkoudden. Det var några som anmälde sitt intresse för att vara med. 
Gruppen har nu en ansvarig, Hans-Jöran Hildingsson. Det finns plats för fler i gruppen. Anmäl 
ditt intresse till info@aspenas.nu. Allt för att det ska bli fint och snyggt om man vill sitta och 
njuta vid strandkanten eller ta ett dopp. 



   A S P E N Ä S - N Y T T  
        A s p e n ä s  V i l l a ä g a r e s  F ö r e n i n g  

 

 
 
Aspenäs Triathlon 
 
Lördag den 19 augusti i Hagaviken är det dags för årets triathlon, det 19:e i ordningen. Ett 
event för dig som tycker om träning i olika former. Tanken är att det ska vara en lustfylld 
tävling. Det finns sex klasser – lång och kort distans för dam, herr eller lag.  
 
För de yngre hålls ett barntriathlon på kvällen den 18 augusti. Ingen föranmälan krävs. 
Barnens föräldrar hjälper till som funktionärer. Samling klockan 18.00 i Hagaviken. Vill du veta 
mer och kanske anmäla dig, då hittar du mer information på www.aspenastriathlon.se. Lycka 
till!  

 
Toaletter vid Aspenäsbadet 
 
AVF driver frågan om att det ska finnas lättillgängliga toaletter vid Aspenäsbadet samt 
tillräckligt med soptunnor. Läs gärna AVFs insändare i Lerums tidning 31 maj. Du hittar den på 
Lerum Tidnings hemsida under rubriken Debatt.  

 
Medlemsavgifter 
 
Tillsammans med förra Aspenäs-Nytt bifogades ett inbetalningskort för årets medlemsavgift 
till AVF. Vi hade fram till april i år fått in ovanligt få medlemsavgifter, men i slutet av maj 
meddelade vår kassör glatt och tacksamt att vi hade fler betalande i år än förra året, totalt 
363 stycken i skrivande stund. Men är det så att du inte har betalt in årets medlemsavgift 
och känner att du vill stödja vårt arbete i Aspenäs får du gärna sätta in 150 kronor/hushåll 
till föreningens Plusgirokonto 91376-4 eller swisha till AVF 1235760848. Glöm inte att 
meddela namn, adress och e-postadress. 

 
 
 

Facebook 
Vi finns på Facebook! Sök upp Aspenäs Villaägares Förening och gå 
med i gruppen. Här lägger vi ut information löpande. Är du redan 
med? Bjud in alla vänner och bekanta som bor i Aspenäs så att 
även de snabbt och lätt får information om vad som är på gång. 
 
 

 
www.aspenas.nu 
Besök gärna vår hemsida där du även hittar information om hur du 
kan kontakta oss. Vi tar tacksamt emot idéer och feedback kring 
föreningens verksamhet och aktiviteter samt svarar på de frågor ni 
har. 


