Våren 2014

Spoven nytt
Nu har våren kommit! Och i och med det är det dags för det årliga
vårstädet. Den 12 April kl 9 är det dags att damma av krattorna och
mötas upp vid kompostområdet. Styrelsen bjuder på korv vid lunchtid
och fika hela dagen. Vi hoppas på att många kommer och att vi får fint
väder.
Vill även ta tillfället i akt och påminna er om att följa skyltarna vid
komposten, det blir mycket lättare om ris/löv/grenar ligger där det ska.
På komposten ska det inte finnas rötter, jord eller asfalt! Det brinner
dåligt, och ska istället köras till återvinningen.
Vi hoppas också att det finns fler i vårt område som vill engagera sig i
skötseln, hör gärna av er till etappcheferna eller någon annan i styrelsen
om ni önskar mer information.
Fiber
I dagsläget jobbar styrelsen mycket med fiberfrågan. Det som hänt är att
någon på vårt område gått emot stämmobeslutet och överklagat. Just nu
ligger ärendet hos lantmäteriet och vi får se vad utfallet blir där. De har i
dagsläget handläggningstid på 6-9 mån.
Gator och parkering
Första veckan i april kommer de och sopar upp gruset i området, efter
det hoppas vi på att det inte ska komma mer snö och is denna vår.
Renhållningen på Trollhättans Stad har kontaktat styrelsen då de
upplever vissa svårigheter här och de tittar på olika lösningar. Styrelsen
har varit ute i området, pratat med några berörda men faktum kvarstår.
Vi har ont om parkeringsplatser och det finns inte så mycket vi kan göra
åt det i dagsläget.

Garagen är också en fråga som engagerar, de är besiktade och de
problem som anmälts är till stor del åtgärdade. Vi tittar på olika
lösningar inför framtiden men har i dagsläget inget mer att informera
om.
Årsmöte
Motioner till styrelsen ska inkomma innan den siste mars för att komma
med på detta års stämma. Årsmötet för samfälligheten Spoven kommer i
år att infalla torsdagen den 22 Maj kl 19.00 och som vanligt vara i
gemensamhetslokalen. Kallelsen kommer som vanligt ut med allt ni kan
behöva veta inför detta möte, där ni kan vara med och påverka i området
och få information inför kommande förändringar.
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