MÄL ARHÖJDSFÖRENINGEN

MÄL ARHÖJDSFÖRENINGEN INFORMERAR
Mälarhöjdsföreningen bjuder in till
Höstmöte / Vi minns Mälarhöjden tillsammans
Den 6 november kl 19.00, Mälarhöjdens Kyrka
Väl mött i Mälarhöjdens Kyrka. Vi informerar om
föreningens fortsatta arbete. Missa inte chansen till
samverkan för en levande förort.
I samband med höstmötet så kommer Birgitta
Biesheuvel från Hägerstens Hembygdsförening att visa
Mälarhöjdsfilmen från 1930. Filmen som gjordes för
att presentera området och den fantastiska miljön.
Efter filmvisningen lyssnar vi på berättelser från gamla
Mälarhöjden.
Alla är välkomna! Är du inte medlem så kan du bli.

Mälarhöjdsföreningen behöver
Engagemang och ditt medlemsskap
Mälarhöjdsföreningen har anor som sträcker sig mer
än 100 år bakåt i tiden. Under dessa 100 år har engagemanget för vår stadsdel tagit sig olika form, men
alltid varit intakt. Mälarhöjdsföreningen i dess nuvarande form har fokuserat mycket tid och resurser på
den årliga Mälarhöjdsfesten. Där möts gammal som
ung över en bit mat eller i publiken framför scenen där
lokala förmågor tar plats för att underhålla.
Vi hoppas och tror att ni Mälarhöjdare vill bidra
genom att fortsätta vara eller bli medlemmar. Om du
har idéer kring vad vi ska engagera oss i, vad vi ska ha
för aktiviteter och föreläsningar mm, så kontakta oss
gärna via e-mail (info@mhv.se).

Mälarhöjdsföreningen (f.d. Villaägareföreningen)
Så når ni styrelsen

Del av föreningens arbete

Mejla till info@mhv.se eller ring. Telefonnummer
och e-postadresser hittar ni på föreningens
hemsida, www.mhv.se.

•

Uthyrning av verktyg och trädgårdsmaskiner
till förmånliga priser för våra medlemmar.
Varför ska vi skaffa en uppsjö egna verktyg när vi
kan dela och spara plats i förrådet?

•

Lämnar bidrag till lokalt arbete och barn- och
ungdomsföreningar – Välkommen att söka!

•

Evenemang och aktiviteter. Mälarhöjdsfesten,
Bellmansdagen, föreläsningar mm

Medlemskap
Årsavgift på 150 kr betalas till plusgiro 15 55 19-2
(vänligen ange namn och adress på inbetalningen)
Facebook
Http://www.facebook.com/malarhojdsforeningen. Gilla vår sida för att få löpande uppdateringar från oss.

