Spoven-Nytt våren 2015
Solen har börjat lysa hos oss på Sandhem. Dagarna blir längre, fåglarna kvittrar och
våren verkar vara på väg.
Därför vill vi påminna om att dagen för vårstäd närmar sig. Närmare bestämt
lördagen den 25 april. På morgonen går vi som vanligt ut i området och städar,
etappcheferna kommer att dela ut uppgifter. Kom också gärna upp till komposten där
vi eldar hela dagen. Där kommer det även att serveras fika under dagen och så bjuder
vi på korv till lunch.
Nytt för i år är att hela området bjuds på samkväm i gemensamhetslokalen på
kvällen. Se mer info på baksidan.
Mycket händer kring fiberinstallation just nu som ni säkert har märkt.
Som ni förstår kommer det att under byggnationen uppstå försämrad framkomlighet
på vissa ställen i området. Vi hoppas att alla har förståelse för detta och tänker på att
det rör sig om en begränsad tid.
Grävningen beräknas vara klar i vecka 15, då påbörjas arbetet med borrning och
installation av kundenhet in i huset. Ni kommer att bli kontaktade för att boka in en
tid då de kommer hem till er.
Jan Landgren, från etapp 1, är styrelsens kontaktman gällande fiber. Han ansvarar
för kontakten med entreprenören. Vi ser helst att ni är hemma själva men om ni
skulle vara bortresta så kan ni kontakta Jan och be honom vara behjälplig.
Vi påminner också om årsstämman den 19 maj 2015. Separat utskick kommer.
Mycket mer information om området finns på vår uppdaterade hemsida,
www.spoven.se där kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Nytt är att man
framöver kommer att kunna läsa alla våra utskick där och även protokoll från
stämmor.
Följ oss också gärna på vår Facebooksida. Det är det snabbaste sättet att få
information om vad som händer på vårt område.
Styrelsen kommer framöver att genomföra en brandskyddsinspektion i garagen, så ni
måste se till att det är rensat, framkomligt och säkert.

Knyte i gemensamhetslokalen

Lördagen den 25 April 2015 är det dags för festligheter i vårt område.

När alla har hjälpts åt med våra grönområden är det dags för att umgås.

Vi möts upp vid gemensamhetslokalen kl 17.00

Alla har med sig det de själva vill äta och dricka, med andra ord ett knytkalas.

Några grillar kommer att stå på plats för de som vill använda dem.

Musik kommer också att finnas.

Ta alltså med det du själv vill ha och ett glatt humör.

Hoppas att vi ses där,

Vänliga hälsningar från

Spovens Styrelse

