Höstbrev

Överby den 9 november 2015

Hej alla Vindö-Överbybor!
Även denna sommar hade vi väder, inte sommarväder men väder. Midsommar var kall och regnig men
vädergudarna trotsades av VÖV-borna som gick man ur huse för att sjunga och dansa runt stången med
musikanterna Miriam och Nandi. Några lyckligt lottade gick sedan hem med diverse lotteripriser några skänkta
av Kafé Solvindan, Lilla hörnet, Abborrkrogen och våra jaktvårdare Lennart och Pelle
Johansson(råddjursstekar).

Sol och bad och sport
Den kalla sommaren till trots finns det nu fler simkunniga barn i föreningen som kan utnyttja en sprillans ny
trampolin i stora badet.
Tack Max och Anna för simkunniga barn och tack alla de som hjälpte till att få trampolinen på plats.
Ett tack även till våra hundägare i föreningen som respekterar det rådande hundförbudet på våra bad och
utnyttjar båtrampen vid Överbybrygga istället.
Fotbollsplanen gästades i år av en mycket uppskattad sambafotbolls skola initierad av Solvindans kafé.

Vår hemsida
www.vindo.overby.se hackades men kontrollen återtogs snabbt av Melker och Ingo.
Hemsidan är ett utmärkt sett att meddela sin e-postadress på det bättre och snabbare kommunikation till
mindre kostnad win -win.
Har du ännu inte meddelat din e-postadress: gör det med vändande post, gå in på hemsidan eller skicka till
styrelsen@vindo-overby.se

Städdagar
Vi har för avsikt att organisera både höst- och vårstädningar.
Höststäddagen inföll i år lördag 10/10 11.00-13.00
Fotbollsplanen var fokus!
Ca 20 glada och hårt arbetande medlemmar klippte slånbärsris, buskar och rensade runt planen och dansbanan
och belöningen var som traditionen bjuder …….Korv

OBS! Vårstäddag 23/4-2016 kl. 10.00
Årsmötet
Avlöpte tack vare ett turbulent år med deltagarrekord!!
Jerker lotsade mötet i trygg hamn med resultatet att mycket behöver tas itu med:

Vill du engagera dig!!?
Sällskahuset, dansbanan
Inkom med ideer, synpunkter och förslag på vad ni vill ska göras.
Upprustning, flytt, rivning, utökning etc

Våra bad, vikar och hamnar
En hamnutredning är tillsatt med representanter från våra båtvikar. Utredningen ska lämna förslag till nya
båtregler till årsmötet 2016. Det är viktigt att även ni som inte har båt får era behov tillgodosedda? Hör av er!

Våra marker.
Vill du bekanta dig med och komma med synpunkter på vad som behöver göras på ett visst område och ev.
markera ut detsamma.

Hemsidan
Finns det någon/några som kan och vill uppdatera hemsidan med lite löpande texter och bilder?

Våra stadgar och föreningsform
En arbetsgrupp har tillsats för att komma med förslag på uppdaterade stadgar och utreda vår föreningsform.
Om du har kunskaper inom detta område eller är intresserad, hör av dig.

Inbetalning medlemsavgift och eventuell båtavgift, senast 31 december 2015
I år faktureras medlemsavgift och eventuella båtplatser, för verksamhetsåret 2015/2016, via vårt VISMA
system. Det sker via mejl till er som uppgett mejladress och via brev till övriga. Meddela oss om vi några
uppgifter på fakturan inte stämmer beträffande din fastighet och gärna mejladress om föreningen saknar den.
Kom också ihåg att meddela framtida ändringar till föreningen.

Avgifterna sätts in på föreningens Plusgirokonto 320957-4
Medlemsavgiften är 500 kr, ange fastighetsbeteckning vid inbetalning som finns på fakturan.
Båtavgift 100kr/plats, ange båtplatsbeteckning för Barnviken, Överbyviken och Köksviken enligt uppgift på
fakturan. OBS! Att ÖBKs medlemmar inte betalar båtplatsavgift enligt upprättat avtal.

På årsmötet i augusti beslöts att medlemsavgiften ska vara föreningen till handa
senast 31 december 2015.
Med hälsning och tack för i sommar!
Styrelsen för Vindö Överby Villaägareförening,
genom Jacqueline

Årets styrelse 2015/2016 består av följande personer:
Jacqueline Miura Daszak
Agneta Sundberg
Birgitta Stenbäck
Christer Kollberg
Erik Ollas
Ingo Pfeiffer
Fanny Undén
Heidi Pikkarainen
Margaretha Heder

- ordförande
- vice ordförande - kassör
- sekreterare
- ledamot
- ledamot
- ledamot
- ledamot
- suppleant
- suppleant

Frågor om medlems- och båtavgift besvaras av:
Kassören: agneta.sundberg@comhem.se
Ändring av fastighetsuppgifter hanteras av:
Sekreteraren: birgitta.stenback@stockholm.se

