
MÄL ARHÖJDSFÖRENINGEN



Så når ni styrelsen

Mejla till info@mhv.se eller ring vår ordförande 
Henrik Bergman på 070-8668772 eller sekreterare 
Ulla Bergh på 08-646 99 55. Telefonnummer till 
övriga styrelsemedlemmar hittar ni på föreningens 
hemsida, www.mhv.se.

Medlemskap

Årsavgift på 200 kr betalas till bankgiro 204-3784 eller 
betalas via Swish till nummer 123 265 9530, vänligen 
ange namn, adress och postnummer vid inbetalning. 
Varmt välkommen som medlem!

Föreningens ändamål är  

• Att tillvarata gemensamma intressen och ordna 
aktiviteter som stärker gemenskapen mellan de 
boende i Mälarhöjden.

• Att stödja ungdomsverksamhet genom ekono-
miska bidrag. 

• Att samverka och främja utbyte mellan lokala 
föreningar. 

Facebook

Gilla vår sida för att få löpande uppdateringar från 
oss: http://www.facebook.com/malarhojdsforeningen.

Hej alla medlemmar och Mälarhöjdare!

Äntligen är det vår och den härliga tiden när man 
kan flytta ut trädgårdsmöbler, ordna växtprakt 
på balkongen eller njuta av några solstrålar på 
närmsta uteservering är här.  

Vi i Mälarhöjdsföreningen förbereder för den 
årliga Mälarhöjdsfesten och hoppas på lika 
mycket besökare och lika härligt väder i år som 
förra året. 

Tack alla ni som är medlemmar. Det är ni som 
genom ert medlemskap gör vårt arbete 
möjligt! 

/ Styrelsen & funktionärer

Mälarhöjdsföreningen erbjuder

Uthyrning av verktyg och trädgårdsmaskiner

Alla som är medlemmar kan hyra föreningens 
verktyg och trädgårdsmaskiner till förmånliga 
priser. Evy Claesson sköter uthyrningen och hon 
nås enklast på evy@prosol.se . 

Varför ska vi skaffa en uppsjö egna verktyg när vi 
kan dela och spara plats i förrådet? 

Exempel på bra verktyg som ni kan hyra är 
jordfräs, byggcentral, kompostkvarn, lång stege 
(12m), häcksax, kittborttagare, flaggstångsresare, 
elektrisk avloppsrensare mm. 

Information om priser mm hittar ni på denna 
länk: http://www.mhv.se/redskapsuthyrning/ 

Mälarhöjdsföreningen bjuder in till

Mälarhöjdsfesten med Klimattema

Den 25 maj mellan kl 12-16, Krausparken

Vår årliga fest som samlar lokala företag, fören-
ingar och förmågor. Underhållning från scenen 
hela dagen, utställare och förtäring i Krausparken 
(gamla spårvagnsspåren). 

Bellmansdagen 

Den 26 juli kl 18, Bellmanskällan 

Vid Bellmanskällan firar vi traditionsenligt 
Bellman tillsammans med trubaduren Bernt 
Törnblom. Ta med picknickkorg och kom förbi!  

Höstmöte  

Den 7 november (info senare på www.mhv.se ) 
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