Ansv utgivare:

Bokenäsets Framtid
Redaktion och annonsering:
0708-65 46 06, Maria
e-post: maria@brb-tjanst.se

För att hålla landsbygden levande behövs ett
samlat forum att visa upp all verksamhet.
www.bokenaset.se

Kommande utgivningar

april-maj
delas ut vecka 12
juni-augusti delas ut vecka 22
Manusstopp två veckor före utgivning

söndag 21 januari
kl. 16.00 i Teaterladan
En gammal tradition som Ådran
återupptagit med musik,
sång och berättelse.
Servering av gröt och kaffe/te.
Biljett: 120 kr
Kontakt: Berit 0522-650030 el.
Gunilla 070 657 20 89

VÄLKOMNA!
arr. Bokenäs Hembygdsförening

Anlita oss när du behöver trycksaker

0524-121 19

JANUARI - MARS

Nr 75

2018

I Bokenäs IF kan hela familjen träna!
För barn/ungdomar finns friidrott, fotboll, simning och cykel.
För vuxna finns flera pass:
Måndag

Zumbainspirerat danspass kl 19.30. Åldersgräns 12 år.

Tisdag

Cirkelpass kl 19.15.

Onsdag

Löpgrupp distanspass kl 18. Corepass kl 19.30.

Fredag

Funktionell träning kl 18. Löpträning kl 18 inomhus i
Rimnersvallen.

Lördag

Simning kl 9-11 för ungdomar och vuxna.

Söndag

Löpgrupp teknikpass kl 10.00. MTB-cykel för barn,
ungdom och vuxen.

Läs mer om passen och aktiviteter för barn och
ungdomar på hemsidan:

http://www2.idrottonline.se/BokenasIF/
och gå med i vår Facebook-grupp!

Vinterfåglar i Svälte Kile
Söndagen den 18 Februari kl. 09:30.
Samling vid P-platsen fågeltornet
Salskrake, sångsvan, vigg och en del
annat hoppas jag vi kan få se om nu inte
isen ligger för tjock denna senvinterdag.
Guide/frågor Berndt-Johan - Zeb Lindberg 070 - 348 57 89

KALENDARIUM
JANUARI

Nu 30% investeringsstöd även för privatpersoner!
-Vi erbjuder byggnadsintegrerade paneler (ersätter teglet)
-Paneler med 30 års produktgaranti
-Paneler där 10-45% av ytan är genomskinlig, för t.ex. uterum/carport

0760-148 000
www.solenergigruppen.se
info@solenergigruppen.se

Information från
Bokenäsets Framtids styrelse
- vi lyfter och driver frågor som har betydelse för oss som bor och
besöker Bokenäset, ex utbyggnad av Bokenäs skola, väg 161 mm
- vi sprider information om vad som händer på Bokenäset genom
att ge ut 5 nr av “Det händer på Bokenäset” och genom att årligen
ge ut broschyren “Välkommen till Bokenäset”.

8

Öppna förskolan startar upp för
en ny termin i Bokenäs bygdegård.
Se Facebook för info

12

Grötfest kl 18.00 i Bokenäs
bygdegård. Arr Bokenäs
Pensionärsförening.

15

Öppna Förskolan, 9.30-12.00
Bokenäs bygdegård, Se annons

21

Bokenäsets Ådra underhåller i
Teaterladan 16.00, se annons

FEBRUARI
18

Vinterfåglar i Svälte Kile,
samling 09.30.

22

Årsmöte Bokenäs hembygdsförening
kl 18.00 i Teatercaféet

28

Årsmöte Bokenäsets Framtid,
kl 18.30 på Bokenäset Hotell och
Konferens

- vi är remissinstans och kan föra fram Bokenäsets perspektiv, ex
vid remisser ifrån Uddevalla kommun.
- med många medlemmar har vi större möjlighet har vi att påverka!
Vilka frågor tycker du är viktiga för Bokenäset?
Tyck till i vår webbenkät på vår Facebooksida Bokenäsets Framtid
eller på www.bokenaset.se
Dina svar ger vägledning för föreningen om vilka frågor vi ska
jobba med i första hand.
Det tar max 5 min att svara på enkäten och du svarar anonymt.

Vi behöver dina synpunkter - ta chansen att påverka!

MARS
1

Årsmöte Bokenäs-Dragsmarks
bygdegårdsförening
i bygdegården, kl 19.00

2

Årsmöte Dragsmarks
hembygdsförening
kl 19.00 i hembygdsgården

15

Årsmöte Skredsviks
samhällsförening
kl 19.00 i Bygdens hus

Tack på förhand/styrelsen för Bokenäsets Framtid
Medlemsavgifter:

Årsmöte
onsdag 28 februari, kl 18.30
på
Bokenäset hotell & Konferens.

Välkomna!

Årsmöte
Bokenäs-Dragsmarks
Bygdegårdsförening
Torsdag 1 mars, kl 19.00
i bygdegården. Nya som gamla
medlemmar hälsas välkomna!

God fika bjuds!

Familj/Enskild medlem 100 kr
Förening
100 kr
Företag
500 kr
Bankgiro 5128-4230
eller
Swish 1233851870
glöm inte att ange vem
betalningen kommer från!

Teatercaféet

ÅRSMÖTE

torsdag 22 februari
kl 18.00
Bokenäs Hembygdsförening
Sedvanliga årsmötesförhandlingar,
Vi bjuder på kaffe

Välkomna!

Årsmöte
Dragsmarks
Hembygdsförening
Fredag 2 mars, kl 19.00
i Hembygdsgården

Varmt välkomna!

Årsmöte
Skredsviks Samhällsförening
15 mars, kl 19.00 Sedvanliga
årsmötesförhandlingar

Välkomna !

