Vårvindar friska ….

Mars 2012

…. och långa, sköna timmar i det efterlängtade solskenet på Överby är snart verklighet.
Det känns härligt att förbereda hus och tomt inför säsongen, och gemensamt att pyssla
om våra vikar och grönområden. Tack alla ni som var med och röjde på höstens städdag
– vårens arbete blir därmed litet lättare ☺
Årets vårstäddag är planerad till lördag den 28 april. Vi börjar som vanligt klockan
10:00 och fortsätter ett par timmar tills vi känner oss nöjda. Enligt tradition grillar vi
korv efteråt. Grillar kommer att finnas vid Barnviken, Köksviken, stranden vid Stora
badet och vid Bränneriträsket (Lomsjön). Kratta, räfsa, skottkärra, sekatör och såg
brukar vara är användbart – valfritt lämpligt vapen medtages.
Följande personer är ansvariga för respektive område:
Barnviken/Göran Céwe:
Köksviken/Kristina Johansson:
Bränneriträsket/Lomsjövägen
Malou Backman:
Långsjön/ Lena Ivö:
Stora Badet/ Lotta Landegren
och Tore Hagenblad:

070-579 88 22
070/624 98 84
073/624 61 19
070/344 61 77
073/966 91 91

Midsommar 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. I år finns det behov av
extra händer, för leda lekarna och för att sälja lotter. Är du intresserad och kan tänka dig
en begränsad insats - hör av dig direkt till styrelsen@vindo-overby.se
Simskola och märkestagning organiseras i år under veckorna 16/7 – 27/7,
simskolan vid Stora badet och märkestagningen vid Långsjön. Simskolans lärare
är som tidigare Märta Landegren tillsammans med assistent Matilda Strandberg, som
också genom föreningens försorg under året har genomgått diplomerad
simlärarutbildning.
Simskolan hålls kl 09:30 – 11:30. Åldersgränsen är 5 år och kostnad 350 kronor per
barn. Märkestagningen är kl 15:00 – 16:00 och kostar 100 per barn. Anmälan sker till
Märta Landegren tel 073/966 00 75 eller via e-post till marta.landegren@hotmail.com
Sommarcafé på Överby: välkomna till Solvindan, i trädgården på Långsjövägen 7.
Caféet håller öppet på söndagar kl 11:00 – 16:00 fr o m 17/6 och serverar fika och
godsaker för såväl människor som hundar.
Hemsidan, vindo-overby.se. Tack alla som bidragit till hemsidan, som utvecklas
löpande. Ett särskilt tack till Lars-Erik Ulfvin och Arne Pettersson som delat mängder
med bilder och minnen från Överby - ett besök under fliken Om Vindö rekommenderas
varmt ☺ . Hemsidan fortsätter att fyllas på allteftersom. Vår förhoppning är att

ytterligare förbättra kontakten och informationsflödet i föreningen. Välkomna med
förslag och synpunkter till webbredaktören Malou Backman Nilsson via
styrelsen@vindo-overby.se
Medlemsbrevet skickas fortsättningsvis vår och höst ut per post och via mejl, men
kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan. Vi är fortfarande intresserade av att
ersätta postgång med mejl, som sparar både tid och pengar. Skicka din mejladress till
Lena Ivö, lena.ivo@tco.se eller Agneta Sundberg, kassör, agneta.sundberg@comhem.se

Årsmötet hålls som alltid den första söndagen i augusti och kommer i år att gå av
stapeln den 5 augusti. Vägföreningens årsmöte startar kl 09.00, Villaägareföreningens
årsmöte startar direkt efter. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni
2012.
Hälsningar
Styrelsen genom
Lena Ivö
ordförande
mobil 070/344 61 77

