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.
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Med
dettaSkräddaren
blad vill vii vackert
inom Styrelsen för Svanviks
Där
ser man
väder
Samfällighetsförening informera dig som medlem och
boende i vårt vackra Svanvik om pågående verksamhet

och
Bohuslänska
bergens
blåa
bård. även fortsättningsvis
inom
föreningen.
Bladet
kommer

bifogas i samband med att räkningar skickas ut.

Där doftar kaprifolium och fläder

Vatten & avlopp: Läcksökning pågår i Dalen, där en

där kan man vandra ostörd utan
entreprenör har engagerats för att finna och åtgärda
kläder,

pågående läckage. Arbetet avses vara avslutat innan
årets semestrar.
och ut på udden ligger hamn och båt!

Asfalteringar: Asfalteringsarbeten har utförts i
Byhusområdet samt i båthamnen. I övrigt kommer årets
beträffande
vara
Hitinsatser
kom vi åkande
en dag om asfalteringsarbeten
våren,
begränsade. Allt enligt gällande plan.
vi sökte oss vår trygga hemma-hamn.

Grönområden: Angående sly i vår skog avser styrelsen
aktivera
de skötselgrupper
som skapades
i samband
Den
salta
vinden lekte
oss
med att vi ingick skötselavtal med kommunen. Målet är
i håren,
en skötselgrupp per delområde i Svanvik. Känner du för
att aktivt delta i röjningsarbetet kontaktar du Janne
Hammar
(Janne@svanvik.com).
och
vi blev
tagna uti

Bohus
famn.
Till barnens
glädje finns på Hagens lekplats en ny

lekbåt. En ny informationsskylt för Naturreservatet finns

Ja här
på Orust har
friska vanor vändplats.
att beskåda
vid vi
Båthamnens

En uppmaning
tillmer
allamondän.
hundägare är att respektera att
I Göteborg
där är man
hunden måste vara kopplad inom Svanvik. Detta gäller
i Svanvik i övrigt. Inga
Härsåväl
solari viNaturreservatet
på klippor invid som
stranden,
lösspringande hundar accepteras! Och självklart plockar
efter hunden!
härvigårupp
vi barfota
i sommarsanden.
Årets första städdag är i annalkande, samling den

Oh,10Darling,
happy
daysklockan
are here again!
juni vid
Ladan
10:00 där Janne kommer att
informera om vad som behöver göras. Servering efteråt!
Stephan Larsson 2017

Fritidsboende: Tisdagen den11 juli kl 19:00 håller vi
fritidsboendemöte i Ladan. Fritidsboenderepresentant
Hans Augustsson och Styrelseordförande Mats Nyborg
informerar kortfattat om verksamheten det senaste året,
och du får möjlighet att ställa frågor.
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Hit kom vi åkande en dag om våren,

där kan man vandra ostörd utan kläder,

vi sökte oss vår trygga hemma-hamn.
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Den salta vinden lekte oss i håren,
och vi blev tagna uti Bohus famn.
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Oh, Darling, happy days are here again!

Ja här på Orust har vi friska vanor

Stephan Larsson

fritt efter Evert Taubes ”Frithiof i Arkadien”

Ladan: Uthyrningen av lokalen har glädjande ökat. Tex.
kommer vi under sommaren kunna njuta av
konstutställningar! Under juli anordnas även en
målarkurs för intresserade (se www.kareliso.se under
’Kommande aktiviteter’).
Ladan har fått lite av en ansiktslyftning. Premiärvisning
sker i samband med städdagen den 10 juni. Kom och
se!

I Göteborg där är man mer mondän.

Här solar vi på klippor invid stranden,
här går vi barfota i sommarsanden.
Oh, Darling, happy days are here again!
Stephan Larsson 2017

