
LATHUND FÖR MIDSOMMARFIRANDE HÅTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING 

Pumpgrupper Håtöviken  -  Årtal ansvar för arrangemang av midsommarfirande! 

 

Kom ihåg för midsommararrangörer! 

- Prata er samman i pumpgruppen. 

Alicia Carlestan sköter musiken. Ring henne under våren! (Mobil 0769-421130) 

- Kolla att stången och portalen är OK 

- Kolla med Bengt Strandell om han klipper ängen 

- Musikanläggningen finns hos Lena Franzén och tältet finns hos Alvi Lindroth. Dessa saker ska 

tas med till ängen. 

- Bord (2 st) och ev stolar tas med av pumpgruppen 

Inköp: 

- Saft (2014 12,5 liter koncentrerad) 

- Bullar (2014 20 vetelängder à 10 bitar) 

- Kakor (2014 Havreflan 3x80 st) 

- Muggar (2014 3x80st) 

År 2014 räckte detta både till midsommarafton och midsommardagen vid tipspromenaden 

 

- Skriv ut inbjudan/ program och sätt upp vid anslagstavlorna på området (se program från 

2014) 

Tider: 

- Midsommarafton 10.30 samling för att klä stång och portal 

- Midsommarafton 15.00 dans kring stången 

- Midsommardagen 13.00 tipspromenad 

Midsommarafton förmiddag: 

- Många småbjörkar och mycket blommor och tunn ståltråd tas med till ängen. Pumpgruppen 

får organisera så att detta kommer till ängen. Det ska räcka till stång, kransar och till portalen 

vid vägen. 

- Bord och ev stolar tas till ängen 

  



Midsommarafton eftermiddag: 

- Dansen börjar 15.00 och håller på ca 45 min och leds av Alicia Carlestam (OBS! Kolla i tid) 

- Servera saft och bulle/kaka när dansen är slut. 

- Låt borden och tältet stå kvar till nästa dag. 

Midsommardagen: 

- Tipspromenad kl 13.00! Pumpgruppen står för frågor, svarslappar, uppsättning/snitsling och 

priser till deltagare/pristagare. 

- Blyertspennor och gula plastband finns Hos Alvi Lindroth 

- 2014 fanns det både vuxen- och barnfrågor. Mycket uppskattat! 

- När alla har gått tipspromenaden får deltagarna ta saft och bulle så länge det räcker. 

- Någon från pumpgruppen går ut efter de sista deltagarna och plockar in frågor och snitslar. 

- När alla svarskuponger är rättade blir det prisutdelning och de rätta svaren läses upp. 

- Ta med en filt eller presenning att lägg ut priserna på! 

Lycka till!  

Önskar Pumpgrupp 3 genom Alvi Lindroth och Kerstin Amnell 

(Vi skrev ned ovanstående, efter firandet 2014, till hjälp för kommande arrangörer. Lägg gärna till 

och förbättra! Vi skickar stafettpinnen vidare till pumpgrupp 4!) 

Förslag till affisch på nästa sida 

+ en fin blomsterkrans runt texten! 

  



 

Midsommarfirande 

på Håtö 

 

MIDSOMMARAFTON 

Vi klär stången 

Kl 10.30 

Midsommarfirande 

Kl 15.00 

  

MIDSOMMARDAGEN 

Tipspromenad Kl 13.00 

 


