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STYRELSEN
Patrik Sjöö (0722-34 04 03)   
Katarina Boustedt 
Johanna Möndell 
Åsa Dahlqvist-Larsson 
Kristina Johansson 
Gunilla Sångberg-Björk
Petter Andersson 
Per Kristiansson 
Bull Smedler 
Bosse Berntsson 

ordförande 
sekreterare 
kassör 
ord ledamot 
ord ledamot 
ord ledamot 
suppleant 
suppleant 
revisor 
revisor

Har du några frågor kan du kontakta någon i styrelsen eller 
maila: kontakt@bleketsfritidsforening.se
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PROGRAM 2020

MEDLEMSKVÄLL 1 (‘AFTER WORK’)

12 juni kl 18.00 i sjöboden (obs fredag)
Sjöboden bjuder på “efter-jobbet-mingel” med 
servering av dryck och lättare förtäring. Medlemmar 
hälsas varmt välkomna!

 

VÅRSTÄDNING LEKPLATS
9 maj kl 10.00 lekplatsen i Bleket 
Tillsammans gör vi i ordning lekplatsen i Bleket inför 
sommarens aktiviteter. Alla flitiga bjuds på fika.

VÅRSTÄDNING SJÖBODEN 

2 maj kl 10.00 i sjöboden 
Tillsammans gör vi i ordning badplatsen och 
sjöboden inför sommarens aktiviteter. Alla flitiga 
bjuds på fika.  

Vill du ha uppdateringar och information på e-post så 
kan du anmäla dig på www.bleketsfritidsforening.se



BRÄNNBOLL 
 
På onsdagar i juli spelar vi brännboll på Bleketskolans fotbollsplan kl 19.00 
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SOMMARYOGA I JULI
Välkommen till sjöboden onsdagar och fredagar med start 1 juli kl. 8.30-
10.00 och fyra veckor framåt. Pris: 50 kr/gång (betalas på plats, kontant 
eller via swish).  
Yoga gör du bäst i mjuka tights eller korta shorts. Ta med yogamatta, 2-3 
stadiga filtar och ev klossar om du har.  Det finns material att låna, dock i 
begränsat antal. Har du frågor ring Helen på 073-519 55 50.

MIDSOMMARAFTON
19 juni samlas vi på Blekets lekplats 

kl 12 för att klä stången. Dansen 
börjar kl 13. Ta med fikakorg. 

SOMMARMARKNAD
13 juni kl 11.00-14.00 på Missionskyrkans parkering
Kom, köp, sälj och umgås på Blekets sommarmarknad. 
Vill du sälja? e-posta oss på kontakt@bleketsfritidsforening.se



SIMSKOLA
Fritidsföreningen välkomnar alla barn 
och ungdomar som vill lära sig simma 
eller förbättra sina simkunskaper.  
Simskolan pågår v. 28-29 med 
inskrivning 6/7 kl 12 och avslutning 17/7. 
 
Tid: kl 10.00 -15.00 
Kostnad: 450 kr (två syskon 700 kr), 
märkesgrupp: 200 kr. 

BASTU
Blekets bastuförening hälsar alla 
bastubadare välkomna.  

Bokning: www.bleketsbastu.se

HYRA SJÖBODEN 
 
Blekets sjöbod är tillgänglig för uthyrning till föreningsmedlemmar året 
om (förutom i juli) för en kostnad av 750 kr/dag. Regler för hyra av 
sjöboden finns på www.bleketsfritidsforening.se. Under juli månad är 
sjöboden öppen för alla medlemmar. Därför går det inte att boka för 
privata tillställningar. Hör av dig om du vill låna nyckeln för att kunna 
använda sjöboden under julikvällarna.
Kontakt: Patrik Sjöö 0722-34 04 03, kontakt@bleketsfritidsforening.se
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KNUT OCH MARIA
18 juli kl 20.00 i sjöboden. Entré 80 kr
Paret Johannessen kommer med sköna visor och samstämmig sång, 
covers och eget material. Ta med egen mat och dryck.

MUSIKQUIZ MED MAGNUS LARSSON
11 juli kl 20.00 i sjöboden. Entré 80 kr
Musikern Magnus Larsson från Bleket spelar och håller quiz. 
Ta med egen mat och dryck.

MEDLEMSKVÄLL 2
4 juli kl 20.00 i sjöboden 
Sjöboden bjuder återigen till! Kvällar att umgås och ha trevligt på. 
Servering av dryck och lättare förtäring. Medlemmar hälsas varmt 
välkomna! 
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JAZZKVÄLL
25 juli kl 20.00 i sjöboden. Entré 80 kr
Doctor Jazz ser till attt du har en skönt svängig kväll. Ta med 
egen mat och dryck.

MEDLEMSKVÄLL 3
15 augusti kl 20.00 i sjöboden
Sjöboden bjuder in till sensommarmingel. Kvällar att umgås och ha 
trevligt på. Servering av dryck och lättare förtäring. Medlemmar häl-
sas varmt välkomna!

KRÄFTSKIVA??
22 augusti kl 20 i sjöboden
Om det finns intresse för en kräftskiva ser vi på möjligheten att 
anordna en. Anmäl dig på vår hemsida om du är intresserad.
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Fler aktiviteter kan bli 
aktuella så kolla vår  
facebooksida eller på  
våra annonsplatser.

HÖSTSTÄDNING  
26 september kl 10.00 vid badplatsen

Tillsammans förbereder vi Bleket inför 
vintern och alla flitiga bjuds på fika.

GLÖGGMINGEL
6 december kl 15.00-17.00 

Andra advent ses vi i sjöboden. På 
fikabordet står glögg, kaffe, julmust, 

lussebullar och pepparkakor. 
Allt till fömånliga priser.

Swish: 1234673620
Bankgiro: 351-1888

HÖSTMYS
30 oktober kl 19.00 i sjöboden (obs fredag)
Sjöboden bjuder in till höstmys. Ta med det du vill äta och dricka och 
mys en stund tillsammans. Vid busväder ställer vi in.
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