
På Svanvikshöjder, där ekor´n skuttar 

och stolta ekar skuggar berg och land. 

Där finns en grön oas, en äng, som sluttar 

ner mot en landsväg och en gräsklädd strand.            

Där ser man Skräddaren i vackert väder 

och Bohusländska b

ergens blåa bård. 

Där doftar kaprifolium och fläder 

där kan man vandra ostörd utan kläder, 

och ut på udden ligger hamn och båt! 
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Det är nog många som pustat över den värme 

vi haft och fortfarande har! Regn är faktiskt 

efterlängtat! Vi hoppas nog bara att det inte är 

sommaren som redan har gått! 

Styrelsen: Styrelsearbetet fungerar normalt bla. med 

fokus på överlämning från föregående styrelse. Mycket 

arbete har även lagts på att tydliggöra arbetsprocesser 

kring vatten och avlopp, samt att se över avtalsfrågor. 

Allt för att underlätta i styrelsearbetet framöver. 

Som tidigare nämnts kommer det under hösten kallas till 

en extra föreningsstämma avseende beslut kring 

kommande asfalteringsarbeten. Information och kallelse 

kommer att skickas till samtliga medlemmar via post. 

Vatten & avlopp: Vi har glädjen att meddela att vi inte 

kan notera några kvarstående vattenläckage i vårt 

dricksvattennät.  

Vi vill be alla boende vara uppmärksamma på om vatten 

syns strömma fram på ett onormalt sätt. Rapportera 

genast detta till styrelsen! 

Fritidsboende: En fritidsboendeträff kommer sedvanligt 

ske under juli. Vår fritidsboenderepresentant Hans 

Augustsson kommer kalla till möte den 12 juli. Mer 

information kommer skickas ut direkt från Hans. 

Styrelsen önskar fortsatt få kontaktuppgifter i form 

av mobilnummer till samtliga fastigheter. Via grupp-

SMS kan vi då enkelt larma boende om allvarligare 

händelser inom föreningen. Maila ert mobilnummer 

till mobiltelefon@svanvik.com.  

Grönområden: Vi håller just nu på och tittar över det 

skogsskötselavtal vi har med Orust kommun. För att få 

ett större engagemang från kommunen söker vi 

tydliggöra ansvarsfördelningen i skötseln.  

Vägar: Vi kommer succesivt påbörja vissa arbeten vad 

gäller våra diken under juni. Vidare pågår styrelsearbete 

kring att ta fram specifikationer för kommande 

asfalteringsarbeten. 
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