Längtan till landet…
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…. har sällan varit så omfattande och intensiv som denna rekordkalla vår. Som en
fantomkänsla minns kroppen stunden efter dopp i havet och den ljuvliga värmen från
solvarma klippor genom badhandduken. Eller tidig långfrukost på förstukvisten,
stunden då solen sänker sig och man fortfarande går i shorts eller en juniljus båttur på
fjärden.
Men snart, snart är det dags igen att återinta paradiset på Överby och förbereda hus och
tomt inför säsongen. Dags också att gemensamt pyssla om våra vikar och grönområden.
Vi räknar med att temperaturen stiger de närmaste veckorna och att vi kan genomföra
årets vårstäddag, som är planerad till lördag den 27 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 (vid Lomsjövägen). Kratta, räfsa, skottkärra, sekatör
och såg brukar vara är användbart så tag gärna med.
Följande personer är ansvariga för respektive område:
Barnviken/Göran Céwe:
Köksviken/Per Winberg:
Bränneriträsket/Malou Backman:
Långsjön/ Lena Ivö:
Stora Badet/ Lotta Landegren

070/579 88 22
073/663 51 31
073/624 61 19
070/344 61 77
073/966 91 91

Inför den nya säsongen genomför föreningen också i samarbete med båtklubben – under
ledning av Erik Boström och Johan Ådén - förbättring av stigen från Gökvägen ner till
båtklubben och hopptornet.
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 att 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 Har du också
kanske uppslag och idéer om alternativa vinster i midsommarlotterierna – hör av dig till
Jacqueline Miura j.miura@virgin.net .
Simskola och märkestagning organiseras i år under veckorna 29 och 30, dvs
15/7 – 26/7, simskolan vid Stora badet och märkestagningen vid Långsjön.
Simskolans lärare är som tidigare Märta Landegren och Matilda Strandberg, bägge
diplomerade simlärare.
Simskolan hålls kl 09:30 – 11:30. Åldersgränsen är fem (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

Hemsidan, vindo-overby.se. Tack alla som fortsatt och aktivt bidrar till hemsidan, som
utvecklas löpande. 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@nordicpa.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 4 augusti. Vägföreningens årsmöte startar kl 09.00, Villaägareföreningens
årsmöte startar direkt efter. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni
2012.
Så till sist: glöm inte att kontrollera att medlemsavgiften är betalt. Det saknas
fortfarande avgift från 67 fastigheter. Särskild påminnelse kommer med posten till den
som inte ännu betalt, men jag tar tillfället i akt i detta vårbrev att ytterligare påminna
generellt om att vi behöver varje krona för att kunna behålla standard och kvalitet i våra
gemensamma marker, bad och bryggor.
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