
Henrik Bergman 
Edvard Swartz plan 5 
129 38 Hägersten

Förnyelse av medlemskap i Mälarhöjdsföreningen 2021
Tack för att du var medlem förra året! Vi hoppas du vill fortsätta att vara medlem även under år 2021. 

Medlemsskapet kostar endast 200 kr per år och det gäller för hela familjen. Genom att stödja Mälarhöjdsföreningen 
bidrar du till en ideell förening som jobbar för att göra Mälarhöjden med omnejd ännu trevligare att bo, leva och 
verka i. Det manifesteras med de fester och aktiviteter som vi arrangerar:

* Mälarhöjdsfesten. Vi hoppas att vi kan Krausparken mellan kl 12 och 16.
* Bellmansdagen. Firas traditionsenligt vid Bellmanskällan den 26 juli, kl 18.
* Medlemsmöten med föreläsare, filmvisningar mm. Årsmöte äger rum i Mälarhöjdens kyrka den 27 april, kl 19.

Föreningen stöder även lokal ungdomsverksamhet genom ekonomiska bidrag samt samverkar med lokala 
föreningar och företag. Via föreningens redskapsuthyrning kan ni även hyra en uppsjö av verktyg när det behövs. 
Mer informa-tion om detta finns på föreningens hemsida (www.mhv.se). 

Bifogat finns ert inbetalningskort (obs! vänligen använd er unika OCR-kod och Bankgiro). Kontakta oss eller vår 
medlemsansvarige på info@mhv.se om ni har frågor kring medlemskapet eller om några adressuppgifter är fel.

Varmt välkommen som medlem även 2021!

MÄL ARHÖJDSFÖRENINGEN
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VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT
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Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
• Bankgiro • Personkonto • Sparbanksgiro
• Privatgiro • Balanskonto • Internet

Mälarhöjdsföreningen
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Mälarhöjdsvägen 16
129 40 Hägersten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 0 0 0 0Vid betalning via internetbank anges
OCR-nummer

MÄLARHÖJDSFÖRENINGEN

MÄLARHÖJDSFESTEN BLIR EN SEPTEMBERFEST
Känner du till Mälarhöjdsföreningen? I år fyller den 120 år. Föreningen bildades redan 1901 – då under 
namnet Fridhems Villaägarförening. Idag är vi en förening som vill samla alla boende i Mälarhöjden för 
samverkan kring en levande förort.

Tyvärr hindrar coronapandemin oss just nu från att anordna både möten, föreläsningar och den omtyckta  
Mälarhöjdsfesten, som brukar gå av stapeln i maj. Vi laddar istället om till i september och hoppas då på att 
kunna bjuda alla boende i Mälarhöjden på en härlig fest.

SKRIV IN DEN 4 SEPTEMBER I KALENDERN!
Lördagen den 4 september planerar vi för en ”Nu kan vi träffas igen-fest” i Gropen nedanför Bellmanskällan. 
Så här ser programmet ut i grova drag. 

• Artister med lokal anknytning underhåller.
• Olika föreningar i Mälarhöjden informerar om sina verksamheter.
• Mälarhöjdsföreningen delar ut ungdomsbidrag samt pris för Berömvärd Byggnadsvård.
• För förtäringen står Scouterna, som säljer sina berömda viltklämmor.

Första dagarna i augusti tar vi ställning till om pandemiläget gör det möjligt att genomföra festen som planerat. 
Håll dig uppdaterad genom att gilla vår Facebook-sida där info läggs ut löpande: www.facebook.com/malarhojds- 
foreningen. För frågor är du välkommen att mejla styrelsen på info@mhv.se. 



Medlemskap i Mälarhöjdsföreningen 2021
I januari skickade vi ut en talong med inbetalningskort postledes till dig som året innan var medlem i 
Mälarhöjdsföreningen. Du som betalade då ska förstås inte betala igen. 

Ni andra är hjärtligt välkomna att betala medlemsavgiften och bli medlemmar i föreningen och därigenom 
stödja denna ideella förening som jobbar för att göra Mälarhöjden med omnejd ännu trevligare att bo, leva  
och verka i.  

Medlemsskapet kostar endast 200 kr per år och det gäller för hela familjen.  

Vi tar emot betalning till både bankgiro och Swish.

Bankgiroinbetalning: Betala 200 kr till bankgironumret 204-3784. 
Ange ditt namn och din e-postadress.

Swishinbetalning: Betala 200 kr genom att endera scanna QR-koden här 
bredvid eller knappa in vårt Swishnummer 123 265 9530. 
Ange ditt namn och din mailadress som meddelande.
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ÅRSMÖTE 
19 MAJ 
KL 19.00
I år håller Mälarhöjdsföreningen sitt årsmöte digitalt. Så 
här går det till om du vill delta:

1. Skicka ett mejl till info@mhv.se och skriv: ”Jag önskar delta i 
årsmötet” som rubrik på mailet. Det räcker för att vi ska kunna 
skicka ut en länk från det digitala mötesverktyget Zoom till dig en 
vecka innan årsmötet. I samma mail kan du skicka med eventuella 
punkter som du önskar ta upp vid årsmötet. 

2. Den 11 maj, kl 18.00 gör vi ett ”inför årsmötet-test”, där du kan 
testa och få hjälp att komma in i mötet digitalt. Vill du få länk till 
testmötet skickar du ett mail till info@mhv.se och skriver ”Jag  
önskar delta i testmötet”. Då skickar vi ut en testlänk samt in-
struktioner en vecka innan testmötet.

Väl mött i skärmen!

REDSKAPS- 
UTHYRNING
Du har väl inte missat att Mälar-
höjdsföreningen erbjuder uthyrning 
av verktyg och trädgårdsmaskiner 
till sina medlemmar? 
Evy Claesson sköter uthyrningen 
och hon nås enklast på evy@prosol.se
Exempel på verktyg som du kan 
hyra är: jordfräs, kompostkvarn, 
avloppsrensare, lång stege (12m), 
häcksax, kittborttagare och 
flaggstångsrensare. 

Information om priser mm hittar  
du här: 
www.mhv.se/redskapsuthyrning/


