Underbara vår……

Överby 20140330

I slutet utav mars så kom värmen några dagar och den underbara vårkänslan kom i kroppen.
Fram med utemöbler, fram med grillen, nu är våren här. Men naturen drar lite fram och tillbaka så här års innan
våren får fäste för att sedan lämna över till sommaren. En trevlig sak med våren är att åter få träffa sina grannar
som inte setts till under den långa vintern. Kanske första tillfället är vår årliga städdag?
Datumet för städdagen är den 26 april, då träffas vi kl 10.00 och fortsätter tills vi känner oss nöjda.
Enlig tradition grillar vi korv efteråt.
Grillar kommer att finnas vid Barnviken, Köksviken, Överbyviken, Storabadet och vid Bränneriträsket (vid
Lomsjövägen). Kratta, räfsa, skottkärra, såg brukar vara användbart.
Om ni har frågor så får ni gärna kontakta Göran Céwe 070-5798822.
Midsommar firas som vanligt på fotbollsplanen/dansbanan.
Vi gör som förra året att vi hjälps åt att förbereda stången dagen innan vid 19.00. I skrivande stund är det inte bestämt
vilken tid vi ses på midsommar. Det kommer stå på hemsidan och sättas upp på våra anslagstavlor.
Om det är någon som vill hjälpa till eller vill skänka några vinster till lotteriet så kontakta styrelsen på
styrelsen@vindo-overby.se
Simskola kommer hållas v30 och v31. Ledare: Märta och Matilda som nås på 0707-471767 se utförligare information i
separat blad samt på hemsidan.
Vårt egna sommar Café ”Solvindan” kommer även i år att hålla öppet ifrån midsommardagen fram till sönd 17/8 lördsönd 12-17 vecka 30-31 även månd-fred 11-14,
Det kommer att finnas glass, expressen, aftonbladet och på helgen hembakat. Det kommer även hållas en loppis på
tomten, adressen är Långsjövägen 7. Läs mer på hemsidan eller kontakta Anette eller Mikael Sondén på 070/2502790
Det kommer att finnas möjlighet att prova på ponnyridning hos familjen Mannik, Eksjövägen 8 under v 27,28. Kontakta
Gabriella om tidpunkt 0708-942932
Vi skulle gärna få in allas mailadresser så vi i framtiden får ner våra utgifter med utskick.
(maila in den till styrelsen@vindo-overby.se)
I sommar kommer det att finnas tre båtplatser för gäster i Överbyviken med riktiga bojar att förtöja vid.( bokas direkt
med Lars-Erik Ulfvin 070-2273225).
Kontrollera gärna en extra gång om ni betalt er medlemsavgift och båtplats.
Vi önskar lägga ut ännu mer historia om Överby på vår fina hemsida. (Maila gärna in bilder eller text)
Om ni kommer på något som ni skulle vilja att styrelsen utförde, maila gärna en ”önskelista” så har vi något att jobba
efter.
Årsmötet hålls som alltid den första söndagen i augusti och i år blir det de 3 augusti. Mera information om tider
kommer på hemsidan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni 2014
Hälsningar Styrelsen genom
Göran Céwe – Ordförande

Simskola 2014
Vecka 30 och 31 anordnar Märta och Matilda
simskola vid Stora Badet!
Märkestagning sker som vanligt på
eftermiddagarna vid Långsjön. Vi håller tummarna
för varmt vatten och mycket sol!

Anmälan till simskolan sker till Märta Landegren på
Mejl: marta.landegren@hotmail.com eller
Mobil: 0707 47 17 67
Kostnaden är 500:Till märkestagningen är alla välkomna utan anmälan.
Märkestagningen kostar 100:- för den som tar mer än ett märke

Trevlig vår, vi ses i sommar!
Märta och Matilda

