Spoven Nytt hösten 2013
Efter en härligt sommar är hösten här, det är nu fantastiska färger på
träden. Tillslut ramlar löven av, vilket innebär att årets städdag är här!

Höststäd Lördagen den 26 Oktober kl 9 då ses vi i området
och röjer bland löv och kvistar. Vi söker som vanligt människor som vill
hjälpa till att elda vid komposten. En representant från Styrelsen
kommer att finnas på plats och servera fika. Nytt för i år är att vid 12
tiden kommer vi även att servera korv med bröd.

Vad det gäller skötsel i området så är förhoppningarna att de som åttagit
sig uppdrag ska sköta dem ordentligt, i samband med höststäd kommer
detta att kontrolleras. Om någon är intresserad av mer ansvarsområden
kontakta då er etappchef. Däremot vill vi påpeka att komposten inte
sköts som den ska, var vänlig och följ hänvisningsskyltarna. Om den
fortsätts att misskötas kommer vi ej att kunna ha den kvar då det blir en
för stor kostnad för samfälligheten.

Tack till er som hjälpte till med att göra iordning lokalen, den är nu
finare än nånsin och inväntar nu bara en luftvärmepump.

I garageväg har vi varit runt och kikat och fixat, om det är någon som
upplever läckage eller något annat så bör ni snarast anmäla detta till Jan
Landgren, stamkullev. 187 eller Mika Määttä Stamkullev. 131.

Vad det gäller parkeringarna så vill vi återigen påpeka att vi inte driver
frågan längre, då majoriteten sade sig vara nöjda. Därför uppmanar vi de
få som har problem med detta att själva göra något åt saken, eller
acceptera dagssituationen då styrelsen vare sig driver frågan eller är ett
parkeringsbolag.

För er som inte redan vet det så blev det ett klart majoritetsbeslut vad det
gäller installation av fiber i vårt område. Diverse papper är nu inskickade
och väntar på godkännande innan vi kan ta nästa steg. Förhoppningarna
är att arbetet ska påbörjas tidigt nästa sommar.

Som vanligt söker vi i styrelsen medlemmar som vill engagera sig på olika
sätt i området, är du händig eller har någon kunskap som du tror kan
komma till nytta så tveka inte utan hör av dig till oss. Om vi ska ha ett
trevligt område är det viktigt att vi alla hjälps åt och att vi engagerar oss.

Välkomnar också alla nya i området, härligt att vi blivit så attraktiva och
att det flyttat in många barnfamiljer.

Mycket mer information om området finns på vår hemsida, där kan du
även anmäla dig till vårt nyhetsbrev, www.spoven.se och följ oss gärna på
vår Facebooksida. Det är det snabbaste sättet att få information om vad
som händer på vårt område.
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