Hej alla Överby-bor!

Överby den 13 November 2013

Årets styrelse består av följande personer:
Göran Céwe - ordförande
Agneta Sundberg -kassör
Susanne Wikström-sekreterare
Jaquline Miura Daszak-ledamot
Malou Backman-Nilsson-ledamot
Per Winberg -ledamot
Anders Wallander-ledamot
Magnus Enbacka-suppleant
Matts Gustavsson-suppleant

I skrivande stund har de flesta båtar kommit upp på land och en del stugor har
vinterstängts i väntan på våren. Men samtidigt vilken sommar vi haft och inte nog med
det, en riktigt fin höst fick vi också. Nu känns det som att vi är redo för det där underbara
vinterlandskapet.
Undertecknad har fått det fina förtroendet att få ta över ordförandeklubban ifrån Lena Ivö.
En uppgift som jag ser framemot. Jag vill härigenom tacka Lena för hennes år som aktiv i
föreningen. Hon har lovat att finnas till hands om jag skulle behöva ställa eventuella
frågor om något, det uppskattas. Lena skrev i förra årets brev att vädergudarna sparat de
heta dagarna till nästa år, vilket verkligen inträffade. Det var kanske inte den hetaste, men
absolut en av de finaste somrarna. Midsommar blev även i år en lyckad föreställning med
bra väder och glada barn. Simskolan var som vanligt uppskattad. Tack Marta Landegren
och Matilda Strandberg. Vi välkomnar er även till nästa år som simlärare. Inför nästa år
kommer det finnas 3 st stora gästbojar på de nya gästplatserna vid Överbyviken. Det har
tidigare varit lite otryggt för våra gäster att ankra där, när stora båtar åker förbi och drar
upp svall. Men det kommer alltså vara ordnat till nästa sommar.
Håll utkik på hemsidan där vi löpande uppdaterar nya händelser och viktiga tider och
datum. Tex vårens höjdpunkt "städdagen" där vi får tillfälle att träffas under några
timmar. Den går av stapeln 26/4-14 kl 10.00

Föreningen önskar få in fler mailadresser samt att ni ändrar om ni får en ny adress. I
samma utskick är nu inbetalningen till föreningen med. Om ni kan vara snälla att betala
denna innan årsskiftet så slipper vår kassör jobba med påminnelser istället för något
annat kreativt. Det är inte alltid så lätt att hitta frivilliga i föreningar, så är det någon av er
som känner att ni vill vara med och göra skillnad så tveka inte att höra av er, vi blir jätte
tacksamma för det.
Jag skrev ett inlägg på Facebook förra vintern, efter att barnen åkt pulka ner för tomten.
"Jag trodde jag köpt en sommarstuga, men det är ju också en vinterstuga" I hela min
uppväxt på Saltarö stängde mina föräldrar stugan i september och öppnade sedan upp i
april. Jag kan bara säga till er som inte åker ut till Överby på vintern:
- Överby är fantastiskt även på vintern. Prova någon fin vinterdag, vet ja,
Nu önskar vi alla Överbybor en riktig trevlig jul och vinter, så hoppas jag att vi ses snart.
Med hälsning och tack för i sommar!
/Styrelsen gm.
Ordförande Göran Céwe

