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Sommarverksamheten på Utö år 2017:
23.6

Midsommarafton firas på traditionellt sätt på Hembygdsgården.

15.7

Sommargudstjänst i Bönehuset kl 11.

15.7

Sommardans på Hembygdsgården med orkestern E-band.

25.7

Skärgårdsteatern besöker Utö och uppför pjäsen
Vi är på läger! på Hembygdsgården kl 19.

Närmare information om alla händelser ges på Utö Handels anslagstavla. Vi hoppas att många av er kan
ta del av sommarverksamheten och även ställa upp med talkokraft.
På årsmötet beslöts att medlemsavgiften för år 2017 är 5 euro för vuxna och 2 euro för barn under 15 år.
Betala medlemsavgiften till föreningens konto (Aktia FI66 4055 0011 9919 61) eller kontant till någon i
styrelsen. Anteckna namnen på de medlemmar vars avgift betalas i fältet för meddelanden, skriv barnens
namn inom parentes. Medlemsavgiften berättigar till gratis inträde i museet och i fyren under de tider
dessa är öppna. I Utö hembygdsmuseum, Stenhuset, kommer i sommar att visas en film om förbindelser
till Utö innan förbindelsebåten kom 1964. Filmen har gjorts inom projektet Levande historia i
skärgårdsmuseer.
Observera att ansökan om medlemskap i föreningen ska göras skriftligt, t.ex. till e-postadressen
hbf@uto.fi. Betalning av medlemsavgift räcker inte för att bli ny medlem, utan alla ansökningar om
medlemskap ska behandlas på årsmötet. Utträde ur föreningen ska också meddelas skriftligt. Enligt
allmän föreningskutym skrivs föreningsmedlem ut ur föreningens register ifall medlemsavgiften inte
erlagts under två år i följd. Styrelsen överväger att börja tillämpa denna kutym.
Meddelande från Öjar Utveckling AB:
Delgeneralplanen för Utö godkändes i oktober 2016. Det är nu möjligt att inrätta tre tomter med
byggnadsrätt på det område söder om Bönehuset, som köptes av Senatsfastigheter år 2006. Därefter kan
Öjar Utveckling sälja de aktier som berättigar till förvaltande av respektive tomt till
Hembygdsföreningens medlemmar (medlemsregistret den 31.12.2004). En försäljning av dessa aktier för
obebyggda tomter medför att ett antal frågor av juridisk och praktisk natur måste utredas. Inledningsvis
önskar Öjar Utveckling utröna om det finns intresse bland medlemskåren att förvärva en eller flera av
dessa tomter. Om det finns intressenter bland Utö hembygdsförenings medlemskår ber Öjar Utveckling
att dessa gör en intresseanmälan. Denna intresseanmälan är inte juridiskt bindande. Något anbud i pengar
för respektive aktier behöver inte heller framställas i detta skede. De som vill anmäla intresse bör göra
detta till Öjar Utveckling AB: Mats Bergman, 21740 Utö eller mats.bergman@uto.fi senast den 31
oktober 2017.
Sommarhälsningar från styrelsen

