Höstlig hälsning, alla Överby-bor!

Överby den 24 oktober 2012

årets styrelse består av följande personer:
Lena Ivö – ordförande
Lotta Landegren - vice ordförande
Agneta Sundberg - kassör
Jacqueline Miura Daszak - ledamot
Göran Céwe - ledamot
Malou Backman – ledamot
Per Winberg - ledamot
Anders Willander - suppleant
Sommaren på landet var i år mycket svensk – svag till måttlig svalkande vind, vackert väder, varmt,
för att travestera Carl Anton – men de riktigt heta dagarna sparade väderguden till nästa år.
Midsommar firades med nytt publikrekord och glada spelemän. Många av våra mindre barn lärde
nya färdigheter i simskolan, och barn till både ålder och sinne jobbade också intensivt och
framgångsrikt vid märkestagningen i Långsjön. Våra fina bad är verkligen uppskattade av såväl
människor som djur. Jag vill dock påpeka att det finns särskilt bra möjligheter att bada med eller
träna sina hundar nere vid båtrampen vid Överby brygga. Föreningens övriga badplatser är avsedda
för människor, särskild baden med sandstränder där många mindre badgäster leker och simmar.
Vid fotbollsplanen fanns i år ingen formell fotbollsskola, men väl stor informell aktivitet med både
yngre och äldre spelare. Det finns fortfarande intresse att föreningen ordnar fotbollsskola så vi
efterlyser även i år intresserade ungdomar eller vuxna som vill leda lekfull eftermiddags-träning av
Överbys alla framtida (men nu 8-12 år) Zlatan och Martha i under två veckor nästa sommar.
Vår hemsida www.vindo.overby.se har fått alltfler besökare, och många har passat på att meddela
sin e-postadress via sidan. Det är både glädjande och kostnads-besparande – ju fler som använder epost eller själva hämtar information, desto mindre av våra pengar behöver användas till porto. Har
du ännu inte meddelat din e-postadress: gör det med vändande post, eller gå in på hemsidan för att
göra det.
Även i år använder vi vanliga brevpapper för utskick kring årsavgiften, istället för att förtrycka
speciella (och kostsamma) blanketter med inbetalningstalong. Betalnings-informationen finns som
vanligt i brevet, så enda skillnaden är att den som använder sig av inbetalningskort i giroservice får
fylla i ett eget, blankt kort. På sikt ska vi övergå till företrädesvis e-postutskick. Givetvis kan du som
önskar pappersutskick få det, men merparten är tänkt att skickas elektroniskt.
Förra året organiserade vi både höst- och vårstädningar. Vid de tillfällena lyckades vi gemensamma
krafter röja och städa så ordentligt att vi inte behöver anordna särskild höststädning i år. Vårstädning
blir det däremot som vanligt, och särskild inbjudan kommer efter årsskiftet.

Med hälsning och tack för i sommar!
/styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening, genom Lena Ivö

