Hej goda Vindö-vänner!

20110319

Efter den långa, långa vintern börjar äntligen vårljuset att titta fram och snart är det
äntligen sommar! Nu börjar det därför bli dags för att oss att städa och pyssla om våra
vikar och grönområden.
Städdagen är i år planerad till lördagen den 30 april. Vi börjar klockan 10.00 och
fortsätter ett par timmar framåt tills vi känner oss nöjda. Enligt tradition grillar vi korv
efteråt. Grillar kommer att finnas vid Barnviken, Köksviken, stranden vid Stora Badet
samt vid Lomsjön. Nytt för i år är att vi planerar för en städdag även på hösten, den
22/10. Vi får då möjlighet att röja efter säsongens samt ev. elda det som behövs. Mer
information om detta kommer på hemsidan senare i sommar.
Välmött den 30/4 kl 10:
Barnviken/ Jaqueline Miura Daszak: 076/2101238
Överbyviken/Annika Ulfvin: 070/2866901
Köksviken/Kristina Johansson: 070/6249884
Lomsjön&Långsjön/ Lena Ivö: 070/3446177
Stora Badet/ Lotta Landegren: 073/966 9191
Midsommar kommer att firas som vanligt på fotbollsplanen/dansbanan. Vi träffas för
att klä midsommarstången kl 14.00. Ytterligare information kommer att finnas på
hemsidan samt på föreningens anslagstavlor veckan innan midsommar.
Hemsidan, vindo-overby.se. Vi är mycket stolta att få presentera vår hemsida som
sedan en tid finns tillgänglig. Här finns information, historik och aktuella evenemang.
Sidan kommer att fyllas på allteftersom. Vår förhoppning är att ytterligare förbättra
kontakten och informationsflödet i föreningen. Välkomna in och gör er bekanta med vår
gemensamma hemsida.
Medlemsbrevet skickas fortsättningsvis vår och höst ut per post och via mejl men
kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan. Vi är dock fortfarande intresserade av
att ersätta postgång med mejl då detta sparar oss både tid och pengar.
Skicka din mejladress till Lena Ivö, sekreterare, lena.ivo@tco.se eller
Annika Ulfvin, kassör, a.ulfvin@hotmail.com.
Motionsloppet är planerat till en dag i vecka 29. Vi efterlyser nu funktionärer till detta.
Kontakta oss via hemsidan! Kom med och låt oss tillsammans införa en ny tradition som
alla kan delta i. Motionslopp på dagen och lite festligheter på kvällen. Mer information
kommer på hemsidan.
Årsmötet hålls som alltid den första söndagen i augusti och kommer i år att gå av
stapeln den 7 augusti. Vägföreningens årsmöte startar kl 09.00, Villaägareföreningens
årsmöte startar direkt efter. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni
2011.
Hälsningar
Styrelsen/
Lotta Landegren ordf. mob: 073/966 91 91

