Vårbrev

2018-04-09

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs, ...
Kanske är våren den ända gången många längtar efter att få städa, då detta på något sätt
blir en markering att snart väntar ljumma ljusa sommarnätter, humlans surr och svalans
dyk i viken. Förra årets torra vårmark är ett minne blott och efter höstens och vinterns
nederbörd bör det vara rejält påfyllt med vatten i våra brunnar och vattendrag som
förhoppningsvis ger frodiga odlingar med överflöd av grödor.
Hoppet är att den förutspådda varma soliga sommaren infinner sig (som vissa med stark
övertygelse hävdar har ett direkt samband med de år då Fotbolls-VM infaller).

Städdagen är i å r lördagen 28 april.
Vi bö rjar traditionsenligt klockan 10.00 på nedanstående samlingsplatser och fortsä tter
ett par timmar framå t tills vi kä nner oss nö jda.
Utöver att som vanligt snygga till vid våra bad och allmänningar behöver vi också
Lägga i ny brygga vid Långsjön (minst 10 starka kommer att behövas)
Bord behöver oljas vid bad och boulbana (material finns att hämta vid boulebanan)
Omklädningshytten vid Stora badet behöver målas klart.
NYTT FÖR I ÅR!!!
Vid ca. 12.30 bjuder föreningen på lite mat och dryck vid Sällskahuset.
För den som vill arrangera lokal grillning på någon av de nedanstående platserna kan ni
anmäla det i förväg till Jacqueline 076/1994090 för att arrangera hämtning av korv etc.
Osa. Gärna till: styrelsen@vindo-overby.se senast den 23/4 för att det skall finnas
tillräckligt med förplägnad.
Barnviken/ Johnny Brenemark
Ö verbyviken
Kö ksviken / Jacqueline Miura
Bränneriträsket/ Malou Backman
Lå ngsjö n/ Birgitta Stenbäck
Stora Badet/ Agneta Sundberg

070/415 41 56
Har eget schema
076/199 40 90
073/624 61 19
076/122 60 74
070/635 50 92

Midsommar firas traditionsenligt på fotbollsplanen/dansbanan.
Vi trä ffas fö r att klä midsommarstå ngen kl.13.30. Stå ngen reses 14.00.
Även i år har vi den stora glädjen att önska familjen Hagenfeldt KAZOO välkomna som
våra musikaliska värdar!
Har du eller ditt företag en gåva till lotteriet hör gärna av dig.
Ä r du intresserad av att hjä lpa till att leda lekar, sälja kaffe/lotter eller med något annat,
kontakta styrelsen@vindo-overby.se eller ring Jacqueline direkt på tel. 076- 1994090.

Simskola och märkestagning
Vi är glada att hälsa Carolina Ivö och Hedvig Englund även detta år vill lära våra barn att
simma! Undervisningen kommer i sedvanlig ordning att genomföras vid Storabadet de
två sista veckorna i juli, 16-27 juli, måndag-fredag på förmiddagarna med
simmärkestagning vid Långsjön på eftermiddagarna under samma period.
Exakta tider, grupp indelning och annan info kan du få genom att kontakta simlärarna
direkt.
Anmä lan sker till styrelsen@vindo-overby.se eller
Hedvig Englund hedvig.englund@hotmail.com tel. 076-8686816 och
Carolina Ivö tel. 070-8654259 carolina.sofia.ivo@gmail.com
Simskoleavgiften är 600 kr för VÖVs medlemmar och i mån av plats 850kr för icke
medlemmar.
Nytt för i år
En ny grupp ”25:an” kommer att finnas i mån av intresse för de barn över 7 år vars
vattenvana och kunskaper om att flyta tillåter en satsning på att kunna simma en lite
längre sträcka på 25 meter.
Simlärarna låter också meddela att om det är någon vuxen som vill förbättra sin
simteknik så kan ni kontakta dem.

Boule turnering!
Håll utkik på hemsidan när årets turnering går av stapeln.
Pubkväll!!
Förra årets succé med vårt lokala band ”Kazoo” kommer att återkomma.
Specifik tid för detta event kommer lite längre fram!
Ideér
Vi kommer att skicka ut en enkät för att få lite information om vad ni vill att föreningen
ska göra och vad ni eventuellt själva skulle vilja bidra med. Det vore toppen om så
många som möjligt kan ta sig tid att svara på frågorna.

Information
Under hösten och vintern har styrelsen bland annat arbetat med:
Utformning av en enkätundersökning för att se hur föreningen kan öka trivseln.
I Bränneriträsket kommer den gamla bryggan att ersättas .
Långsjöns flytbryggor kommer att bytas ut inför sommarens badsäsong.
Fiberinitiativet har fått nya aktörer och det ser nu ut som Bredbandsbolaget är det
företag som kommer att ansvara för vår fiber koppling.
Utformningen av den gemensamma båtplatskön börjar bli klar och kommer att
presenteras innan årets säsong.
Nytt förslag på stadgar som möter årsmötets önskan om skärt formulering gällande
markavyttring och monetär eller arbete som insats. (se fråga på kommande enkät)

Årsmötet
Årsmötet går av stapeln söndagen den 6 augusti vid Sällskahuset. Exakt tid kommer i
kallelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 juli 2016.
Välkomna!
Glad vår
Styrelsen

