Spoven-Nytt hösten 2014
Vilken härlig sommar vi haft, hoppas att alla är utvilade. Nu känns det att
vi börjar gå mot kallare tider och därför är det dags för;

Höststädning, Lördagen den 11 Oktober kl 9, då ses vi som
vanligt i området och röjer bland löv och kvistar. Det behövs också
människor som vill hjälpa till att elda vid komposten. Styrelsen kommer
att finnas på plats vid komposten och servera fika, vid lunchtid blir det
även korv med bröd. Varmt välkomna allesammans!

När det gäller skötsel i området så förutsätts det att de som åttagit sig att
sköta ytor, sköter dem ordentligt och i samband med höststäd kommer
detta att kontrolleras. Om någon är intresserad av att hjälpa till med
skötsel, så kontakta er etappchef. Då vissa etapper är bättre
omhändertagna än andra så överlägger styrelsen om att istället leja ut
skötseln framöver för att få det likvärdigt skött överallt.

Vi vill påpeka att komposten tyvärr inte sköts som den ska och att det är
viktigt att vi alla följer hänvisningsskyltarna. Försök att alltid tömma
kompost på rätt plats och så långt in på komposten som möjligt, då får
det plats mer. Den är endast till för mindre kompost från våra
trädgårdar, inte grova träd eller rötter. För större saker hänvisar vi till
återvinningen. Om komposten fortsätts att misskötas kommer vi ej att
kunna ha den kvar då det blir en för stor kostnad för samfälligheten.

Att bo i en samfällighet innebär att man tillsammans har ansvar för
bland annat vatten, avlopp, vägar och grönområden. Därför är det viktigt
att alla vet att vi tillsammans ansvarar för området och när det blir ökade
kostnader av olika slag så delar vi alla på dem.

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.
Att bo i en samfällighet är att man tillsammans äger rätt till
gemensamma områden, men också skyldigheter att sköta dem
tillsammans.

Arbetsgruppen kring fiber har haft sitt första möte på Lantmäteriet. Så
fort vi har någon information kommer ni självklart att få ta del av detta.

Vad gäller parkeringarna så vill vi återigen påpeka att styrelsen inte
driver den frågan längre, då majoriteten sade sig vara nöjda i den enkät
som styrelsen tidigare skickat ut. Därför uppmanar vi de som har
problem med parkering att själva arbeta vidare med frågan eller att
acceptera dagssituationen, då styrelsen vare sig driver frågan eller är ett
parkeringsbolag. Det viktigaste är att vi hjälps åt att följa rådande
parkeringsbestämmelser och att alla visar varandra respekt och hänsyn.

Vi välkomnar också alla nya i området, härligt att Spoven har blivit så
attraktivt och att det har flyttat in många barnfamiljer.

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