Information från Lokala Hyresgästföreningen i Norra Kallhäll
Hej alla boende! Vi hade årsmöte den 21 februari och några fler än vad som brukar, kom denna gång,
vilket vi var mycket glada för. Och vi hoppas att fler medlemmar kommer nästa år och visar intresse för det
arbete som vi gör för alla oss som bor här i området.

Styrelsen för det kommande året ser ut enligt följande:
Ordf: Anne Törnqvist Bergh
Vice ordf/Lokalansvarig: Magnus Stensson, Cylinderlokalen
Kassör/Sekreterare: Annika Saari
Ledamot/Lokalansvarig: Ulla-Britt Wäfors, Batterilokalen och Bastun
Ledamot: Paulina Gonzalez
Ersättare: Anna Johansson
Vi ser fram emot ett nytt arbetsår och det som vi kommer lägga fokus på denna vår är att planera en
Familjefestdag, lik den vi hade förra året. Datumet i år ser ut att bli den 4 juni. Så ta och boka den dagen
redan nu eftersom den var så uppskattad.
Mer information om familjefesten kommer senare i form av anslag i området. Så håll utkik!

Och ni vet väl om att de aktiviteter vi planerar och genomför gör vi för ALLA boende
här hos Willhem. Vi får anslag från dem för att kunna öka trivsel och grannsämja
genom att göra trevliga saker som uppskattas av alla åldrar och hyresgäster. Och vi
tar tacksamt emot förslag på aktiviteter som vi med Er hjälp kan genomföra.
Aktiviteter kan tex vara bussresa till badhus, djurpark eller Ullared,
melodikrysslördagar med frukost i nån av lokalerna, tipspromenader, work shops i
något handarbete, barnteater, grillfester…etc. Ja ni förstår, vi är öppna för det mesta
men vi behöver Er hjälp och Ert engagemang. Så börja fundera på vad just Ni skulle
tycka vara roligt, tala gärna med grannarna och hör gärna av er till oss.
På vår hemsida kan ni läsa mer om vad vi gör www.norrakallhall.se och för frågor eller idéer maila till:
ordf@norrakallhall.se. Vi har även en facebookgrupp ni kan gå med i. Där kan ni vara aktiva med era
grannar: HGF NorraKallhäll.
För bokning av lokaler, ring 09.00-20.00 eller smsa. Vi svarar i mån av tid då denna service är helt ideell
och vi har både arbeten och andra åtaganden.
Lokalen Batterigränd 2:

072-230 08 77

Lokalen Cylindergränd 72: 072-230 08 76

På hemsidan under fliken, Boka Lokal, finns all info om max antal personer och utrustning för resp lokal.
Samt information om vad du mer kan hyra hos oss.
Med hopp om ett ökat engagemang så tackar vi för oss och önskar Er alla en trevlig vår. Styrelsen.

