Överby den 24 november 2014

Till medlemmar i
Vindö-Överby Villaägareförening

Höstbrev från Vindö-Överby villaägareförening!
Styrelsen för 2014/2015 består av:
Göran Cewé
Jacqueline Miura Daszak
Susanne Wikström
Agneta Sundberg
Per Winberg

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Ingo Pfeiffer
Anders Willander
Magnus Enbacka
Matts Gustavsson

Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Protokollet från årsmötet tog i år lite längre tid än vanligt på grund av olika orsaker. Men finns
nu att läsa på föreningens hemsida: www.vindo.overby.se. På hemsidan kan du ta del av det
som händer inom villaägareföreningen, vägföreningen och Överby båtklubb. Anmäl din epost
via hemsidan eller till styrelsens mejl. Tänk på att anmäla ändringar av mejl adressen. Snart har
vi mejl till alla medlemmar och kan minska kostnaden för de traditionella utskicken.
Våra bad är uppskattade av såväl människor som djur. Vi påminner dock om att bad och träning
med hundar ska ske nere vid båtrampen vid Överby brygga. Föreningens övriga badplatser är
avsedda för människor, stora och små.
Villaägareföreningen arbetar vidare med att effektivisera våra rutiner succesivt. Sedan årsmötet
har samtliga båtplatser i föreningens båtvikar märkts upp så nu är det ordning och reda på
båtplatserna. Föreningen arbetar med ett förslag på en tydlig ansvarsgräns mellan föreningens
ansvar för bryggor och båtplatser och den enskilde båtplatsinnehavaren. Förslaget beräknas
presenteras vid kommande årsmöte i augusti 2015 liksom förslag till femårsplan för föreningens
drift, underhåll och investeringar.
I planeringen för 2015 ingår bland annat att för Stora badet besiktiga hopptornet, förse
trampolin med nytt halkskydd samt placera ut nya bojar för ångbåtsbryggan. Vidare kommer
upprustningen av fotbollsplan/midsommarplan att fortsätta. Dock kommer ingen besiktning av
bojkättingar att ske eftersom årsmötet inte avsatte medel för detta. Ny ordning kommer att
presenteras vid nästa årsmöte.
Vårens städdag äger rum lördagen den 25 april. Skriv in det i kalendern och kom till Stora
badet, Överbyviken, Barnviken, Köksviken eller Långsjön för att bidra till den årliga
vårstädningen. Belöningen är grillad korv med tillbehör efter utförd arbetsinsats.
Information om hur du går tillväga för att betala medlemsavgift till föreningen och eventuell
båtplatsuppgift kompletterar höstutskicket. Kom ihåg att ange fastighetsbeteckning och
båtplatsnummer och vik. Betala också inom angiven tid för att underlätta administrationen av
avgifterna. Förra året var det 214 medlemmar i föreningen. Vi ser fram emot att ytterligare
fastighetsägare ansluter sig till vår förening under 2014/2015 så att vi blir fulltaliga med 233
medlemmar.
Med vänliga hälsningar!
/styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening, genom Göran Cewé
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