
Kära medlemmar i HAEF!
Vår vän och kollega Bo-Gunnar har
lämnat oss. Det kom helt oväntat och är
svårt att ta in. Ända in i det sista var han
regelbundet på butiken och hjälpte till
som vanligt. Vi sörjer en vän vars insatser
för föreningslivet på Holmön i allmänhet,
och affären i synnerhet, inte går att göra
rättvisa i ord. Bo-Gunnar ställde alltid
upp, i stort som smått, i vått som torrt.
Han är mycket saknad.

Bo-Gunnars minnesstund hålls i Båken
lördagen den 22 maj. Efteråt finns det
möjlighet för oss vänner att ta avsked,
13.30 - 15.30. Ingen anmälan behövs. Vi
hoppas att det ges möjlighet att träffas
och minnas Bo-Gunnar i större sällskap
under sommaren.

Bo-Gunnar vid fikabordet på affären efter
avslutad varuplockning, september 2020.



OM DET IDEELLA ARBETET

I takt med att fler personer vistas på ön så
hoppas vi att fler sluter upp i det ideella
arbetet på butiken. Sommarschemat
kommer publiceras veckan innan
midsommar, men redan nu finns det några
fasta tider där alla är välkomna. Tisdagar,
torsdagar och fredagar klockan 9.00 får vi
varuleveranser, och vi har även ett schema
uppsatt för veckostädning (flexibla dagar,
men gärna helg). Nya och tydligare
instruktioner för så väl varuplockning som
städning är på gång.

STÄDDAGAR 15 och 29 MAJ

Lördagarna 15 och 29 maj klockan 12.00
har vi traditionsenliga städdagar på
affären. Alla är mycket välkomna. Vi ser
till att hålla avstånd, och utlovar många
utomhusjobb.

VILL DU KÖRA LASTBIL?

Vi söker 1-2 som har möjlighet att hjälpa
oss med varutransporter under
sommaren. Om Capella är tillbaka
kommer affärens lastbil fraktas över med
7-färjan 2-3 dagar i veckan, lastas med
varor och sen ut med 8-färjan igen.
B-körkort krävs, sedan ordnar affären
utbildning i bakgavellyft. Kontakta Jorik
(070-5560142) om du är intresserad!

VAKTMÄSTARLISTAN

Vi håller på att sammanställa en lista med
stora och små punktinsatser som vi
önskar få hjälp med av medlemmar. Det
kan röra sig om att måla väggar, byta
hängrännor etc. Vi kallar listan för
Vaktmästarlistan och den kommer finnas
tillgänglig i Facebookgruppen samt på en
anslagstavla i affären. Målsättningen är
att bredda det ideella arbetet. Har du
idéer på något som behöver göras?
Kontakta Jorik (070-5560142).

MEDLEMSMÖTEN

Vår gamla plan om att med viss
regelbundenhet samlas på Prästgården och
diskutera idéer kring affärens utbud, framtid
och verksamhet, finns kvar. Den har ju, av
kända skäl, inte varit möjlig att realisera
under det gångna året. Vi hoppas på att
detta ska kunna genomföras med start i
höst.

ÅRSMÖTE

Enligt stadgarna ska föreningens årsmöte  äga
rum före juni månads utgång, så vi siktar på
den 19 juni på Holmögården. Vi räknar med att
kunna sitta utomhus. Om katastrofalt väder
råder får vi planera om för ett digitalt möte,
men vi återkommer om detta i separat kallelse.

MEDLEMSAVGIFT
Tillsvidare gäller däremot de beprövade
inbetalningsvägarna. Medlemsavgiften är
200 kr per person, och kan med fördel
betalas via SWISH på telnr. 123 179 48 58.
Det går också bra till Plusgiro 109 36 19-3.
Kom också ihåg att meddela er mejladress
till haef.holmon@gmail.com.

Ta hand om varandra!
Hälsar Jorik och styrelsen i HAEF


