
BLEKETBLADET
BLEKETS FRITIDSFÖRENING 2017

SIMSKOLA 
 

Fritidsföreningen välkomnar alla barn och 
ungdomar som vill lära sig simma  
eller förbättra sina simkunskaper.  

Simskolan pågår under veckorna 28-30 
med inskrivning 10/7 och avslutning 28/7. 

 
Tid: 10.00-13.00 

Kostnad: 450kr (två syskon 700kr) 
Märkesgrupp: 200kr. 

BASTU

Blekets bastuförening hälsar alla 
medlemmar välkomna.  

 

Bokning: www.bleketsbastu.se

HYRA SJÖBODEN 
 
Blekets sjöbod är tillgänglig för uthyrning till föreningsmedlemmar året om 
(förutom i juli) för en kostnad av 500kr/dag.

Kontakt: Patrik Sjöö 0709577368

BRÄNNBOLL 
 
På onsdagar i juli spelar vi brännboll på Bleketskolans fotbollsplan kl.19.00 



STYRELSEN

SPONSORER

Per Holm (0769499995) 
     - perholm6007@gmail.com 
Patrik Sjöö (0709577368)  
Camilla Ivarsson 
Stefan Larsson 
Åsa Dahlqvist-Larsson 
Kristina Johansson 
Petter Andersson 
Per Kristiansson 
Bull Smedler 
Marie Oscarsson 

Ordförande 
  
Sekreterare 
Kassör 
ord. ledamot 
ord. ledamot 
ord. ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
Revisor 
Revisor

SOMMARYOGA I BLEKETS SJÖBOD
Är du nyfiken på yoga? Då är du välkommen till Sjöboden onsdagar och 
fredagar med start den 5 juli kl. 8.30-10.00 och fyra veckor framåt.

Pris: 40 kr/gång. 

Yoga gör du bäst i mjuka tights eller korta shorts. Ta med yogamatta, 2-3 
stadiga filtar och ev. klossar om du har.  Det kommer att finnas material att 
låna, dock i begränsat antal. 

Har du frågor ring Helen på 073519 55 50 

Swish: 1234673620
Bgiro: 351-1888



PROGRAM 2017
VÅRSTÄDNING  
 13 maj kl 10.00 i Sjöboden 
Tillsammans gör vi i ordning badplatsen och   
sjöboden inför sommarens aktiviteter.  Alla flitiga bjuds 
på fika. På kvällen hålls knytkalas i sjöboden kl 19.00

MEDLEMSKVÄLL 1  
 10 juni kl 20.00 i Sjöboden 
Sjöboden bjuder återligen till! Kvällar att umgås och 
ha trevligt på. Servering av dryck och lättare förtäring. 
Medlemmar hälsas varmt välkomna! 

KNUT OCH MARIA 

 8 juli kl 20.00 i Sjöboden.  Entré 80kr. 
Paret Johannessen kommer åter 2017 med sköna visor 
och  samstämmig sång, covers och eget  
material. Medtag egen förtäring

 

HÖSTSTÄDNING 

  9 september kl 10.00, badplatsen 
Tillsammans förbereder vi Bleket inför vintern. 
Alla flitiga bjuds på fika. 

JULGRANSPLUNDRING  
 15 januari kl 14-16, sjöboden 
Efter hösten kommer julen och efter julen ska den dansas ut....  
Granen ska plundras, det ska dansas och vi bjuder på fika.  
Vi ska även gå tipspromenad och det finns lotteri. 

Fler aktiviteter kan bli 
aktuella så kolla vår  
Facebook sida eller på  
våra annonsplatser.



MEDLEMSKVÄLL 2 

 22 Juli kl 20.00 i sjöboden 
Sjöboden bjuder återligen till! Kvällar att umgås och ha trevligt på.  
Servering av dryck och lättare förtäring. Medlemmar hälsas varmt  
välkomna! 

JOHAN FRÅN BRÄCKE 

 29 juli kl 19.00 i sjöboden. Entré 80kr 
Trubadur med brett register bjuder på många godingar.  
Medtag egen förtäring. 

MUSIKKVÄLL MED MAGNUS LARSSON
 12 augusti kl 20.00 i sjöboden.  Entré 80kr 
Bleketbon Magnus Larsson spelar och håller quiz.  
Medtag egen förtäring. 

 KRÄFTSKIVA 

 26 augusti kl 19.00 i sjöboden. Kostnad 30kr 
Blekets kräftskiva avnjuts under en (förhoppningsvis) varm sensommarafton. 
Ta med egen mat och dryck.  
Begränsat antal platser så det är först till kvarn.... 
 


