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Nytt år, nya utmaningar
Våren 2020 lär väl kommas ihåg som våren som blev inställd
och under rådande omständigheter är Björboholm inget
undantag. Vi har valt att sälla in ägg-jakten på påskafton och
även valborgsfirandet. Som det ser ut nu ligger städdagen
kvar, då behöver man inte vara så tätt inpå varandra och
även årsmötet ligger kvar, vilket hålls utomhus i parken.
Eventuella ändringar kring våra kommande aktiviteter
aviseras på Facebook.

Påskharen i parken

Valborgsbrasan

Denna aktivitet är inställd i år

Denna aktivitet är inställd i år

Kallelse till Årsmöte
Mån den 4 maj kl 18:30 är det årsmöte i Föreningen Mjörn. Vi
träffas i lusthuset i Björboholmsparken. Dagordning och
verksamhetsberättelse kommer att anslås på anslagstavlan i
Björboholmsparken.

Årsavgiften
Du glömmer väl inte att betala in årsavgiften till Föreningen Mjörn? Avgiften är 100kr/år
och hushåll men större bidrag tas emot med stor tacksamhet, för inbetalning PG:406133-9.
Nytt för i år är att medlemsavgiften kan betalas med Swish!

Swishnummer Föreningen Mjörn: 1234820213
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Fixardag/städdag
Vi samlas för fixardag/städdag i parken lördag 25/4 kl:10.00. Ta gärna med
lövräfsor/lövblås, välfylld verktygslåda, eller annat som kan behövas. Mindre
snickerier, målning och reparationer av redskap på lekplatsen behöver vi er
hjälp med. Vi ska till exempel rusta upp boulebanan, räfsa löv och grenar
och rensa och vända över all sand. Vi skulle också vilja platsbygga fasta
sittbänkar i lusthuset, så om någon känner sig manad att åta sig att bygga
detta står vi för materialkostnaden. Hör i så fall av dig till:
ann.strandkullen@gmail.com
För er som helt vill undvika kontakt med andra lägger vi upp en lista i efterhand med
uppgifter på Facebook som man kan göra när det passar om lust infinner sig.

Boule i parken
På efterfrågan kommer vi ställa iordning vår boulebana i parken, och för
att få igång spelet tänker vi att de som vill spela träffas på torsdagar kl
18.00 med start 7 maj. Är man intresserad är det bara att dyka upp, ta
med egna klot.

Samarbete Lerums Kommun
Vi planerar en aktivitet tillsammans med Näringslivsenheten, Gråbo Hembygdsförening och
Sjöviks Hembygdsförening. Det kommer bli en cykeltur från Gråbo via Björboholm med
avslut i Sjövik. Det kommer vara ett program med aktiviteter längs vägen och food-trucks i
Björboholmsparken. Vi hoppas även på levande musik och andra initiativ. Vi får avvakta hur
Lerums Kommun förhåller sig till Covid-19, alternativ skjuts aktiviteten på framtiden.

Styrelsen i Föreningen Mjörn önskar er en fantastisk vår!

