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Nu är snart vintern här med mörkare kvällar!
Kanske att vi får lite snö denna vinter, då blir inte
vintermörkret så påtagligt!
Styrelsen: Styrelsearbetet löper på normalt med stort
fokus på det pågående arbetet med att finna
vattenläckan.
Vatten & avlopp: Arbetet med att finna vattenläckan har
tyvärr tagit längre än vad vi trodde i förra
Svanviksbladet. Det har visat sig att vi har problem med
de ventiler som används för att stänga delområden.
Flertalet ventiler är original från 70-talet, och går inte att
helt stänga. Detta har lurat oss till felaktiga slutsatser.
När vi trott att vi stängt en ventil, står den fortfarande
öppen. När detta upptäcktes har vi behövt gräva upp
och byta ut de ventiler som vi bedömer kan relateras till
vattenläckan (se bilder till höger).
Med anledning av detta kommer styrelsen ta fram ett
åtgärdsprogram för hela Svanvik vad avser ventiler.
Programmet kommer att presenteras vid nästa årsmöte.

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

Ytterligare grävningar kommer att ske kommande
veckor. Under grävningsarbetet kan störningar av
vattendistributionen komma att ske. Vi försöker
varna om detta på hemsidan.

och Bohusländska b

Grönområden: Glädjande nog så har kommunen varit i
området och tagit bort några gamla rishögar. Nu
kommer slyröjning att återupptas enligt den plan som är
upprättad. Har ni möjlighet att hjälpa till med detta så
kontakta gärna Janne (janne@svanvik.com).
Vägar: Snart kommer vintersäsongen med risk för
halka. Tänk på att anpassa hastigheten och att sätta på
vinterdäck i tid, innan blixthalkan slår till.
Ladan: Detta tål att upprepas hur många gånger som
helst - Tipsa gärna bekanta om möjligheten att till låg
kostnad hyra vår fina lokal!

ergens blåa bård.
Där doftar kaprifolium och fläder
där kan man vandra ostörd utan kläder,
och ut på udden ligger hamn och båt!

