MÄLARHÖJDSFÖRENINGEN

SKRIV IN
DEN
3 SEPTEMBER I KALENDERN!
MÄL
ARHÖJDSFÖRENINGEN
Lördagen den 3 september blir det Mälarhöjdsfest! Planeringsarbetet har precis gått igång, och än så länge är
inte alla detaljer bestämda, såsom plats (Gropen eller Spårvägsparken), uppträdande artister, servering och
vilka föreningar och företag som deltar.
Henrik Bergman
Edvard Swartz plan 5

Håll dig uppdaterad genom att gilla vår Facebook-sida där info läggs ut 129
löpande:
38 Hägersten
www.facebook.com/malarhojdsforeningen
Om du har förslag och frågor till oss, hör gärna av dig till styrelsen på: info@mhv.se.
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Föreningen hette tidigare Mälarhöjdens Villaägare förening, bildad år 1901.

Medlemsskapet kostar endast 200 kr per år och det gäller för hela familjen. Genom att stödja Mälarhöjdsföreningen
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som en plattform för samverkan mellan olika föreningar i området, bland annat Hembygdsföreningen, Scout* Mälarhöjdsfesten.
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badur på Bellmansdagen den 26 juli, en septemberfest med musik och underhållning i början av september,
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utställningen i Mälarhöjdens skolas aula.
Mer informa-tion om detta finns på föreningens hemsida (www.mhv.se).

På andra sidan hittar du info om hur du blir medlem om du inte redan är det!

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!

ÅRSMÖTE
25 APRIL
KL 19.00
REDSKAPSUTHYRNING

I år håller Mälarhöjdsföreningen äntligen sitt årsmöte live.
Vi möts i Mälarhöjdens kyrka den 25 april, kl 19.00.
Föreningen behöver fler medlemmar som engagerar sig i lite olika
uppgifter och frågor. Vi kallar dem funktionärer. Som funktionär
i Mälarhöjdsföreningen är man välkommen på våra styrelsemöten
men utför inte ordinarie styrelsearbete. Dessutom finns nu plats för
någon mer person som kan arbeta i styrelsen.

Du har väl inte missat att Mälarhöjdsföreningen erbjuder uthyrning
av verktyg och trädgårdsmaskiner
till sina medlemmar?
Evy Claesson sköter uthyrningen
och hon nås enklast på evy@prosol.se

Varmt välkommen att höra av dig om du är intresserad av att bli
mer än vanlig medlem i föreningen. Maila oss på info@mhv.se.
Fler kontaktvägar finns på hemsidan på: www.mhv.se/fakta-stadgar/

Exempel på verktyg som du kan

MÄL ARHÖJDSFÖRENINGEN
hyra är: jordfräs, kompostkvarn,

Vi önskar både befintliga och blivande medlemmar välkomna till
årets årsmöte i Mälarhöjdens kyrka!

avloppsrensare, lång stege (12m),
häcksax, kittborttagare och
flaggstångsrensare.
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www.mhv.se/redskapsuthyrning/
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Medlemskap i Mälarhöjdsföreningen 2022

Tack för att du var medlem förra året! Vi hoppas du vill fortsätta att vara medlem även under år 2021.
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Ni andra är hjärtligt välkomna att betala medlemsavgiften och bli medlemmar i föreningen och därigenom
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* Medlemsmöten med föreläsare, filmvisningar mm. Årsmöte äger rum i Mälarhöjdens kyrka den 27 april, kl 19.

Medlemskapet kostar endast 200 kr per år enligt styrelsens förslag till årsmötet, och det gäller för hela familjen.

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.
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Bankgiroinbetalning:
Betala 200(obs!
kr till
bankgironumret
204-3784.
Bifogat finns ert inbetalningskort
vänligen
använd er unika
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Swishinbetalning:
Betala
200 kräven
genom
Varmt välkommen som
medlem
2021!att endera scanna QR-koden här
bredvid eller knappa in vårt Swishnummer 123 265 9530.
Ange ditt namn och din e-postadress som meddelande.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INBETALNING/GIRERING

AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

