Spoven-Nytt hösten 2016
Hej alla medlemmar i samfälligheten Spoven.
Nu börjar kvällarna bli mörkare och vi påminns om att hösten snart är här, vilket
innebär att det är dags för årets höststäd. Den 15 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
samfälligheten. Mycket information kring området och våra fastigheter finns på vår
hemsida. Upplever ni att något saknas där så får ni gärna höra av er.
I en samfällighet delas och bekostas vägar, parkeringar, VA, lekplatser m.m av
grannarna i området. Det är därför viktigt att vi visar varandra respekt och hänsyn
och att vi är rädda om vårt område.
Inne på våra gårdar är det gångfartsområde. Ett gångfartsområde är ett område
där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon får inte köras fortare än gångfart,
föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt
anordnade parkeringsplatser. Vänligen respektera detta.
Vi vill också meddela att det förs diskussioner i styrelsen om att ta bort komposten
om den ej sköts bättre. Komposteringens riktlinjer följs inte av alla och det är ett
mindre antal som engagerar sig i skötseln av området. Samhall har därför anlitats för
att hjälpa till i området, men de ombesörjer inte komposten. Alternativet för oss om
inte komposten sköts bättre kommer att bli att ta med vårt komposterbara avfall till
återvinningen.
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. Hitintills har intresset varit väldigt svalt men vi hoppas fortfarande på
engagerade medlemar.
Styrelsen jobbar för tillfället med underhålls- och förnyelseplaner för vårt område.
Näst i tur står målning av våra lekplatser. Vi kommer också under hösten att
kontrollera anslutningar av ljuskällor på fastigheterna. Det är enbart en ljuskälla som
får kopplas på det gemensamma elnätet, på befintlig eller av styrelsen angiven plats.
Eventuell övrig belysning ansvarar och bekostar fastighetsägaren själv elkostnaden
för.

I etapp ett har etappchef Jan Landgren gått i pension efter många år i samfällighetens
tjänst. Vi har dock väldigt svårt att släppa tag om honom, all hans kunskap och
erfarenhet så därför sitter han kvar som suppleant i styrelsen. Ersättare för honom
som etappchef är Mathias Peterson, Stamkullevägen 251.
Inbetalningen av medlemsavgiften kan sedan en tid tillbaka göras med e-faktura,
vilket flera av våra medlemmar har önskat. Man skaffar e-faktura genom att anmäla
sig för detta på sin internetbank i samband med att man betalar medlemsavgiften.
Genom att skaffa e-faktura så bidrar man både till en bättre miljö och slipper hålla
reda på förfallodatum.
Mer information hittar ni som vanligt på vår hemsida www.spoven.se eller på vår
Facebook-sida.
Trevlig höst önskar vi er

Styrelsen

Städdag & Oktoberfest 2016-10-15
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 15 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 mottages gladeligen. Förslagsvis tänker vi kanske att en glöggkväll i
december vore trevligt.
Hoppas att vi ses!

Festkommittén

