Spoven-Nytt hösten 2015
Den lilla sommaren vi hade verkar nu lida mot sitt slut, hoppas att alla är utvilade
inför skolstart och att åter börja jobba. Snart börjar löven att gulna och ramla av
träden vilket innebär att det är dags för ännu en städdag. Den 10 Oktober kl 9.00
närmare bestämt. Se mer info på baksidan.
På vårt område händer det som vanligt ett och annat, vi välkomnar nya grannar till
området, asfalt läggs för fullt och styrelsen planerar.
När det gäller asfalteringen så drar det ut på tiden då många husägare har passat på
att även asfaltera sina infarter. Vi vill passa på att varna alla för att när asfalten är
nylagd kan den vara kletig och färga av sig. Undvik därför att gå på den mer än ni
måste då varken Skanska eller Samfälligheten ersätter skador etc. som blivit av att
någon gått på asfalten.
Som tidigare meddelat så stod styrelsen i begrepp att införa åtgärder på
Sandhemsvägsinfarten då renhållningen har stora problem med framkomligheten i
området. Ett fåtal inkom med funderingar kring detta. På senaste styrelsemötet
beslutades det att det skulle bli parkering förbjuden på en begränsad yta på
Sandhemsvägen kl. 07.00 – 13.00 under sophämtningsdagar. Redan under v.36
kommer renhållningen att börja måla ut streck och skyltar är beställda.
För er som var intresserade av att ta del i parkeringsgruppen så är det nu dags att
mötas. Kontakta ordföranden så ser vi till att hitta en dag och tid då ni kan stråla
samman.
Vad det gäller er medlemmar som byggt, eller där tidigare ägare byggt, utanför
tomtgräns så söker styrelsen komma i kontakt med er för att diskutera en fortsättning
på ärendet. Kontakta gärna ordföranden för en tid som passar er, alternativt vänta på
att vi kommer på besök framöver.
Lappen för inbetalning av Spovens avgift ser nästa gång lite annorlunda ut och
kommer inte att ha en inbetalningsavi. Detta är ett steg i att effektivisera aviseringen
och möjliggöra andra betalningslösningar, såsom e-faktura eller autogiro. Eventuellt
kommer det ändå gå att betala med en separat inbetalningsavi och buntar med avier
kommer i så fall finnas tillgängligt uppe vid elden på städdagen för de som önskar.
Trevlig höst önskar vi er

Styrelsen

Städdag & Oktoberfest 2015-10-10

Det är väldigt trevligt att vi blir fler vid varje tillställning som festkommittén
anordnar så därför fortsätter vi glatt med ännu ett tillfälle att umgås.
Årets städdag går av stapeln den 10 oktober. Då ses vi som vanligt vid elden eller i
området och hjälps åt att greja. Fika serveras vid elden under dagen och även en korv
vid lunch.
När städdagen lider mot sitt slut så gör vi oss iordning och ses i samfällighetslokalen
kl 18.00 där det blir Oktoberfest. Alla tar med sig egen mat och dryck, förslagsvis
bratwurst och öl, och ett glatt humör. Tyrolerhatt och Lederhosen är frivilligt.
Självklart räknar vi med att de som är med även hjälper till att städa undan dagen
efter.
Styrelsen vill självklart ha in fler medlemmar i festkommittén och alla förslag kring
samkväm emottages gladeligen. Förslagsvis tänker vi kanske att en glöggkväll i
december vore trevligt.
Hoppas att vi ses!

Festkommittén

Kallendarium
Torsdagen den 24/9 är nästa styrelsemöte
Lördagen den 10/10 Städdag med efterföljande festligheter.
Torsdagen den 22/10 Styrelsemöte.
Torsdagen den 26/11 Styrelsemöte

