Spoven-Nytt våren 2017
Hej alla medlemmar i samfälligheten Spoven.
Nu börjar kvällarna bli ljusare äntligen och vi hoppas att våren snart kommer, vilket
innebär att det är dags att planera för årets vårstäd. Den 22 April kl 9.00 är
datumet vi satt för det. 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.
Det är också snart dags för årsstämman. Datum som är satt för detta är den 16 maj
kl 18:00. Vi påminner alla om att motioner till stämma måste inkomma senast den
31 mars i år. Kallelse med årsredovisning utkommer närmare mötet men nu har ni en
chans att spara datumet. Detta möte är er möjlighet att påverka i området.

På vårt område händer det som vanligt ett och annat, vi välkomnar nya grannar till
samfälligheten. Roligt att vi blivit ett så attraktivt område. Mycket information kring
samfälligheten, området och våra fastigheter finns på vår hemsida. Upplever ni att
något saknas där så får ni gärna höra av er.
Viktigt att veta är att 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.
Vad det gäller vår kompost så är det fortsatt problematiskt då alla inte verkar förstå
hur den skall skötas. När man städar i sin trädgård så får man lämna gräs, blad, ris
och grenar enligt skyltning. Om man däremot föryngrar sin trädgård och har rötter
och tjocka stammar så skall de köras till återvinningen då vi inte kan ta om hand om
dem under våra städdagar. Det blir en ökad kostnad för våra medlemmar då vi får stå
för bortforsling tillsammans så påminn gärna era grannar.

Gångfartsområde som vi har på vårt område innebär att man enbart får framför
fordon i 5-7 km/tim. Det är med andra ord samma hastighet som man går. Det är
skymd sikt och vi har många barn och husdjur, så var rädda om dem och varandra.
De fastigheter som har egen uppfart skall parkera på den. När området byggdes så
räknade man med att varje fastighet innehar 0,8 bilar. Området har sen dess inte fått
ytterligare mark eller på något sätt kunnat öka antalet parkeringar något nämnvärt.
När man köper en fastighet i området så bör man ta i beaktan att det finns max en
parkering per hushåll. Och att parkering ska ske på markerade platser.

Vi har fått vår första parkering förbjuden skylt på området. Den är placerad på första
etappen andra infarten, precis bredvid lekplatsen. Skylten betyder ” Förbud att
parkera fordon. Fordon får stanna för av- eller påstigning samt lastning eller lossning
utan avbrott.” Denna skylt ger oss möjlighet att bogsera bort bilar som står felaktigt
parkerade. Vi önskar att alla respekterar den skylten och värnar om våra barn och tar
hänsyn till alla våra samhällsfunktioner som behöver förbi.

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.
Vi skulle också önska att några i vårt område ville vara med och hitta på events för
våra medlemmar. Exempelvis trivselkvällar, bokklubbar eller motionstillfällen. Om
någon känner för att engagera sina grannar så är ni varmt välkomna att kontakta
styrelsen för tillgång till våra kontakter med medlemmarna.
Önskar er en härlig vår och hoppas att vi ses på städdag och årsstämma.

Styrelsen

