
 
Kolla in annonstavlorna! 
Programmet är preliminärt. Håll utkik efter ändrade tider och annonserade 
aktiviteter. En till två veckor före utsatt datum annonseras aktiviteter på följande 
tavlor: Vid Kyrkogården, Kapellvägen, Brondalen, Badplatsen, Arödsområdet samt 
Källdalen.  

Dessutom finner ni all information på vår hemsida! 
www.bleketsfritidsforening.se 
 
Alla Varmt Välkomna! 
Har Du en idé, en aktivitet, samkväm eller något trevligt vi alla i Bleket kan delta i, 
tveka inte att kontakta någon i styrelsen!  
Vill Du ha programmet per mail, kontakta oss gärna! 
 
 
 
År 2012 består styrelsen av: 
 
 
Ordf: Per Holm  
 per.holm@scantrad.se  67 75 03 
Vice Ordf. Stefan Larsson    
 stefan.larsson@processkontroll.com 0730-798107 
Kassör Camilla Janshed  
 borjecamilla@hotmail.com  67 50 36 
Sekreterare Patrik Sjöö    
 gangen75@telia.com  67 53 18 
Ord.Ledamot Kristina Johansson   
 kakka16@hotmail.com  66 33 01 
Ord.Ledamot Christine Rydell Ivarsson   
 christine@rydell.nu  67 54 44 
Ord.Ledamot Magnus Larsson   
 musikmannen66@hotmail.com 67 57 22 
Suppleant Johan Lachonius  

johan.lachonius@deventor.se 0709-186610 
Suppleant Axel Vadvik    
 axel@vmsuthyrning.se  67 55 20 
 
 
 

 

Sommar i Bleket 
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Vårfixardagar!  

Tid: 12/5 samt 17-18/5 Kl. 10 

Tillsammans ställer vi badplats, sjöbod, lekplats m.m.  

iordning inför sommarens alla aktiviteter.  

Fika för alla flitiga denna dag!  

Lotter med goda priser!  

Det blir nästan svårt å stanna hemma…  

 

 

Blekets Sommarmarknad & Bouleturnering!  

Tid:  Lördag 9/6 kl. 11 – 14, Boule kl.10 

Plats:  Gräsmattan / Boulebanan 

vid havet, nere i Blekets Samhälle 

 

Vår sommarmarknad var ett positivt inslag i Bleket förra året!  

Varför inte göra om en succé?  

Varmt välkomna att tömma era vindar, källare, rensa i garderoben 

och bland leksaker – och kom å köp å sälj å umgås!  

Baka, mixa, plocka i skog och egen trädgård!  

Välkomna till Blekets Sommarmarknad!  

Vill Du sälja, anmäl Dig till Kristina, kakka16@hotmail.com 

Eller Åsa adahlqvist@yahoo.se, senast torsdagen den 31/5. 

100 kr/bord för den som vill sälja! 

 

Boulebanan är öppen för alla som vill spela hela året. Ett trevligt 

sällskapsspel där alla kan vara med. Nu är det Turneringsdax! 
Anmäl ditt 2-mannalag till lasseibleket@telia.com el. 0701 - 104587 

senast 7/6. Spelschema och regler presenteras på anslagstavlan vid 

boulebanan kl. 10 på turneringsdagen. 

Julgransplundring! 

Tid:  12/1 Kl. 11-13 

Efter hösten kommer julen å efter julen ska den dansas ut.. 

Den 12:e januari träffas vi i Sjöboden!  

Granen ska plundras, det ska dansas, å fika ska åtnjutas…  

Varför inte prova turen å ta några lotter?  

Kanske storvinsten blir din?  

 

-Vi bjuder på fika!  - Välkomna!  - 

 

 

Uthyrning av Sjöboden 

Tid:  Hela året utom juli månad 

Kostnad:   300 kr/dag 

 

Tillgänglig för alla medlemmar i Blekets Fritidsförening 

 

Kontaktperson: Axel Vadvik  67 55 20 

 

Nyckel finns att låna hos: 

Axel Vadvik  67 55 20 

Johan Lachonius 67 54 04 
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Kräftskiva 
 

Tid: 25:e aug kl.19.00 

Plats:  Sjöboden 

Kostnad: 30 kr/pers 

 

En finfin afton där vi tillsammans har Blekets  

roligaste kräftskiva! Ta med egen mat och dryck. 

Sponsrad av ”Leksands Knäckebröd”… 

Osa senast 22:e aug till Per Holm 67 75 03  

per.holm@scantrad.se, 070 – 658 84 64  

Begränsat antal platser - först till kvarn… 

 

Höstfixardag på Badplatsen!  

Tid:  8/9  kl. 10.00 

Vi återkommer med mer info!  

Vi förbereder oss för vintern…  

Boka gärna in denna lördag.  

Så mycket roligare om vi är fler som hjälps åt!!  

Fika utlovas i Sjöboden!  

Simskola 

Inskrivning:  Månd 9:e Juli 

Tid:  Kl. 12.00 

Plats:  Badplatsen 

Kostnad:  300 kr 

Två syskon 

i samma familj  500kr 

  Märkesgrupp: 150 kr 

 

För ytterligare info, se anslag!  

Simskolan pågår 9:e juli – 3:e aug (Veckorna 28-31) 

 

 

Brännboll 

Tid: Onsdagar i juli månad kl.18.00 

Plats: Bleketskolans Fotbollsplan   

- Brännboll é skoj! - 

Medtag lite mat, så grillar vi tillsammans!  
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Folkmusik på Bryggan 

Tid:   6:e Juli Kl.19 

Plats:  Sjöboden 

Entré:  80 kr 

Blekets Sjöbod inbjuder Er till ”svängig och vacker folkmusik från 

Sverige och andra länder”.  

Eva Erlandsson står för repertoaren denna sommarafton. Hon har 

spelat folkmusik i många år och stått på flera scener genom livet. 

Eva har sina rötter i vårt vackra Bleket.  

Medtag egen förtäring å stäm in i toner rakt in folksjälen… 

 

Knut & Maria Johannessen  

Tid:  21 Juli kl. 19.00 

Plats:  Sjöboden 

Entré:  80kr 

Paret Johanessen kommer åter med sköna visor och samstämmig 

sång, covers och eget material!  

Kom å jamma med denna oförglömliga afton!   

Tag med krubb å förtäring som smakar kulinariskt denna kväll…  

Pubkväll x III 

Tid:  16:e Juni 

14:e Juli 

11:e Aug 

 

Kl.20.00 

Plats:   Sjöboden 
 

Sjöboden bjuder återigen till! Kvällar att umgås och ha trevligt på. 

Servering av dryck och lättare förtäring. Grannar, nya och gamla 

vänner hälsas välkomna! 

 

 

 

Bastuföreningen hälsar att den fina bastun är i full gång!  

En hemsida är under utformning, håll ögonen öppna ;) 

Kontakta Gunilla Sångberg Björk 67 50 54 eller 0703-72 38 98 för 

bokning och aktiviteter.   
 

Tänk att få basta och se solen gå ner i havet en sensommarkväll… 

  


