
Sommaren är här!!!

Deta år äär vää gå tää histoorisen tom et av våra tvåratoe ochh is många faää kantke eeo meto 
oragistka.

Havtbaeent Visääaägarförenisng bisäeaeet 1924 mee ambistonen at hhääla ochh toöeha ee tom
bor is Havtbaeen. Troot een laneemis tom rör tisg runo is våro tamhäääe, tå gör förenisngen tist
bätoa för at tkala gementkal ochh oa hane om våra gementamma frågor ochh oraeistoner 
röranee Ängeähoämt Havtbae.

Vis föäher gisveovist Foäkhäätomyneisgheoent rekommeneatoner mee at håääa avtoåne ochh 
anera åogäreer för at bisera tää misnismerae tlrisenisng av Covise19. Deta får eå gisveovist en 
låverkan lå våro läaneraee årtlrogram. 

Vis kommer eärför isnoe at ha någon arrangerae misetommar mutisk mee eant is år. Vis 
kommer eochk at kää vår misetommartoång ochh histta een tventka faggan lå oraeistoneääo 
vist. Deo kommer at tke oorteagen een 18 hunis kä 17:00. Aääa tom visää ochh kan är vääkomna 
tää eeta evenemang.

Vis kommer om väereo tääåoer at arrangera en baerochkt frukoto nere lå toraneen een 1 
augutt. Förenisngen kommer at ha äisoe mutisk, äekar ochh tleä. Varhe eeäoagare oar mee tisg 
tisn egen lischknischk korg mee aääo man anter tisg behöva för en frukoto lå toraneen is goea 
vännert tääätkal.

Vis förtöker få tää en uoomhut biso kväää is augutt. Hur ochh var eeo kan tke får vis åoerkomma 
mee.

Söneagen een 23 augutt kä 17:00 kommer vis at håääa årtmöoe nere lå Hamnkrogen. 
Möoeo avtäuoat mee et föreerag av Mariska Thuäisn ang kaääbaehut mm . På årtmöoeo bäisr 
eeo en oraeistoneää agenea mee några nyvaä tää vår toyreäte. Är nis isnoretteraee eääer veo 
någon annan tom boree tista mee is vår toyreäte, konoakoa Miskaeä Moeisg (oeä 070-185 76 
13) tom är antvarisg vaäbereenisng. 

För ee tom visää tå terverar Hamnkrogen en tubventonerae miseeag efer årtmöoe ochh 
föreerag. Se anmääan neean!!!

Som många har tet tå har vis oagiso betäuoeo at toaroa ull fachebook tisean isgen för at öka 
konoakoen mee våra meeäemmar.

Anmääan tää aääa våra arrangemang tker visa maisä tää visääahavtbaeen@gmaisä.chom

Bisfogao fnnt et isnbeoaänisngtkoro för kaäeneeråreo 2020. Årtavgisfen är tom förra åreo 
150kr ler huthåää.

Vis is toyreäten öntkar aääa en Gäae misetommar ochh en risktgo fn tommar. 


