Spoven Nytt våren 2013
Nu börjar solen kika fram och likaså alla grannar som man knappt träffat under
vintern.
I styrelsen har vi haft fullt upp, med många möten och frågor som vi driver åt
samfälligheten.
Vi har haft informationsmöte angående fiber i vårt område, det var många som var
intresserade av att veta mer och flertalet har redan tackat ja och därför fortsätter vi i
styrelsen att driva frågan. Vi ska gå ut med mer information inom kort, nästa steg
efter det är att sätta av en tid för extrastämman där vi tillsammans röstar fram ett
beslut. Extrastämman kommer att hamna efter årsstämman i tid och då är det viktigt
att alla som vill vara med och fatta beslut i frågan kommer.
Årsstämman kommer att bli tisdagen den 21 Maj kl 19.00 i Samfällighetslokalen.
Kallelse och årsredovisning kommer ut senast två veckor innan mötet. Vi hoppas
självklart på att många kommer att närvara.
Pizzeria träffen meddelar att det finns parkeringsplatser hos dem som de upplåter för
uthyrning. Det är bara att kontakta dem om man är intresserad.
Det är också dags för vårstäd, datum för detta är satt till den 27 April. Det krävs ingen
anmälan så vi hoppas att så många som möjligt kommer ändå. Fika kommer att
serveras vid fotbollsplanen igen då detta verkade uppskattat i höstas.
Styrelsen kommer att dela upp skötseln av området och vi hoppas att några av våra
medlemmar vill engagera sig mot ersättning. Låter detta intressant så kontakta er
etappchef.
Styrelsen har haft mycket kontakt med Trollhättans stads renhållning då vi fått
klagomål på att de inte kommer fram till våra sopkärl då bilar står felparkerade.
Styrelsen önskar att rådande parkeringsregler följs. Om det är så att renhållningen
väljer att inte ta med soporna så får den som står fel ansvara inför de andra
grannarna. Har ni synpunkter eller frågor på detta så kontakta då renhållningen i
Trollhättans stad, inte styrelsen!
I höstas svarade medlemmarna i samfälligheten på en enkät gällande parkering i
området. Majoriteten svarade att de är nöjda som det är. Därför kommer styrelsen
inte längre att behandla frågan angående parkeringar under våra styrelsemöten. Har

ni förslag är ni välkomna med motioner till styrelsen. Annars hoppas vi att ni visar
varandra hänsyn och respekt!

Vi vill också tacka för att så många har anslutit sig till våra nyhetsmail på
www.spoven.se och på vår Facebooksida. Det är det snabbaste sättet att få
information om vad som händer på vårt område.
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