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Hösten är här och snart nalkar sig julmånaden!
Ingen nämnvärd snö ännu, vintern brukar ju
normalt komma lite senare in på nyår. Men alla
årstider är vackra på sitt sätt, eller hur?
Styrelsen: Vi efterfrågar kunnigt folk vad gäller
hantverkare av olika slag, För att sänka våra kostnader
vill vi gärna bygga upp en pool av kunnigt folk som kan
rycka in för att åtgärda enklare problem eller uppgifter
(snickare, målare, rörläggare etc.). Meddela vår
ordförande Anna, om ni har en möjlighet att delta
(anna@svanvik.com).
V/A-anslutningen till Rossö: Som ni kanske märkt har
arbetet med att ansluta Rossö till åretruntvatten inletts.
Ännu är dock inte Svanvik direkt berört, förutom de
kontroller som inletts beträffande eventuella kommande
sprängningar. Vi räknar med att arbeten inom Svanvik
påbörjas efter nyår.
Vägarna: Vi har under hösten utfört reparationer av de
skador som funnits på huvudvägen samt utfört
nödvändiga reparationer och grusning av Rörviksvägen.
Vi vill påminna om att under den mörka säsongen det är
viktigt att bära tydliga reflexer när man är ute och rör sig
på vägarna. Vi vill likaså uppmana till att köra försiktigt,
speciellt kvällar och nätter.
Tänk på att montera vinterdäck på bilen. Ishalka kan vara
ett stort på problem på västkusten.
Vatten och avlopp: Reningsverket fungerar utmärkt. Vi
vill dock påminna om att enbart spola ner sådant som
passerat våra kroppar. Absolut inget som är av tyg eller
liknande. Inte heller räkskal eller hushållspapper.
Toapapper går förstås alldeles utmärkt.
Vi vill också påminna att varje hushåll står för sina egna
kostnader vad avser sin vattenförbrukning. Såväl av
ekonomiska- som av miljöskäl kan det vara lämpligt att
vara sparsam med sin vattenförbrukning. Under
sommarsäsongen är det helt nödvändigt, då kommunens
resurser är hårt ansträngda.
Ladan: Uthyrningen av Ladan har under året ökat
kraftigt, vilket gläder oss mycket. Marie gör ett fantastiskt
jobb som ansvarig. Vi vill ändå fortsatt påminna våra
medlemmar om möjligheten att till en låg kostnad hyra
det nedre planet i Ladan för fester och möten av olika
slag. På övre planet finns ett övernattningsrum att hyra.
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