Spoven-Nytt våren 2016
Nu börjar vi äntligen få längre dagar och ljusare kvällar. Vintern städas ut vilket
innebär att det är dags för ännu en städdag. Den 23 April 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
Spoven. Mer info om oss finns på www.spoven.se och vi har även en Facebooksida
som ni kan gå in och gilla för att få information.
Vi vill också påminna alla om att vi själva ansvarar för vårt område och att det ser
snyggt ut. Skräp, fimpar, snus, hundavföring och andra trevligheter slängs därför i
soptunna, ej i trädgårdar, på lekplatser osv. Visa hänsyn för varandra och området.
31 mars är sista dagen för att lämna in motioner till årsstämman som i år infaller den
19 maj kl 19.00 i samfällighetslokalen.
Eftersom ingen har kontaktat styrelsen gällande parkering/garagegruppen trots
flertalet påminnelser så antar vi att inget intresse finns, därav bordlägger vi återigen
frågan gällande parkering och garage då inga medlemmar vill engagera sig.
Vi vill ändå meddela att det inte är godkänt att dra el från garagen ut på parkeringen,
det kan medföra många tråkigheter. Om man har motorvärmare på sin bil ska det
finnas en timer inställd på två timmar.
Styrelsen inser också att det i samhället blir allt vanligare med elbilar, detta är våra
garage ej anpassade för och därför måste man i så fall ansöka om det hos styrelsen
och få sitt garage anpassat för att ladda el-bil.
Vi har haft problem med att bilar parkeras på våra grönytor, styrelsen har ett ansvar
att ta hand om vårt område och kommer därför att vidta åtgärder inom kort.
I år är det samhall som ansvarar för skötseln av vårt område. Självklart uppskattar vi
alla som engagerar sig i skötseln men ingen ersättning kommer att utgå.
Vad det gäller er medlemmar som byggt, eller där tidigare ägare byggt, utanför
tomtgräns så har tiden nu gått för att utföra förändringar och de ärenden som
kvarstår är nu överlämnat till kommunen. Om några frågetecken kvarstår så
kontaktar vi er, eller så är ni välkomna att kontakta oss.
Trevlig vår önskar vi i Styrelsen

Städdag & Vårfest 2016-04-23

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 23 april. Då ses vi som vanligt vid elden om vädret
tillåter, 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 Vårfest. Alla tar med sig egen mat och dryck, och ett glatt
humör. 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.
Hoppas att vi ses!

Festkommittén

Kallendarium
Lördagen den 23/4 Städdag med efterföljande festligheter.
Onsdagen den 4/5 Styrelsemöte.
Torsdagen den 19/5 kl 19.00 Årsstämma i gemensamhetslokalen.

