Spoven-Nytt hösten 2017
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 21 Oktober kl 9.00 närmare
bestämt. Vi kommer förhoppningsvis att elda, fika och pyssla i området. Det behöver
rensas längst med cykelvägar och gångvägar. Etappcheferna har mer uppgifter för
varje etapp och vi möts vid komposten/elden.
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, dvs
5-7 km/h. Föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på
särskilt anordnade parkeringsplatser. Vänligen respektera detta.
Styrelsen skall också införa farthinder på området framöver då det ibland kan gå lite
för fort, detta som en åtgärd i syfte att minska hastigheten och öka säkerheten för alla
i området. Offerter tas fram i detta nu.
Det pågår för tillfället ett arbete med att filma samfällighetens VA-rör. Etapp 1 som är
äldst har filmats först och där ser man inget som helst att anmärka på. Arbetet
kommer att fortsätta så att vi kan se statusen på hela vårt system.
När någon avser göra förändringar på samfällighetens ytor/mark/byggnader så skall
man först kontakta etappansvarig för att få ett godkännande och vägledning.
Mer information hittar ni som vanligt på vår hemsida www.spoven.se eller på vår
Facebook-sida.
Trevlig höst önskar vi er, snart är det jul!
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