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I senaste Svanviksbladet pratade vi om
kommande vintermörker. Nu har vi istället nöjet
att prata om ljusnande dagar och att vi kan börja
drömma om den kommande sommaren!
Styrelsen: Styrelsearbetet har just nu fullt fokus på den
kommande årsstämman, som blir av söndagen den 25
mars. Vi har en hel del intressanta frågor att ta upp, så
vi hoppas att deltagandet blir stort.
Vatten & avlopp: Vi kan nu äntligen rapportera att vi
åtgärdat de vattenläckor som så länge gäckat oss. Efter
att lokaliserat huvuddelen av läckan till hörnet av
Byhusområdet/uppfarten Slänten, valde vi att lägga ett
helt nytt ca 90 meter långt ledningssegment. Detta ströp
läckaget nästan ner till noll. Evaluering av eventuella
kvarstående mindre läckage pågår.

På Svanvikshöjder, där ekor´n skuttar
och stolta ekar skuggar berg och land.

Med anledning av detta kommer styrelsen ta fram ett
åtgärdsprogram för hela Svanvik vad avser ventiler och
även serviser till fastigheter.
För att framöver kunna larma boende vid akuta
händelser, typ större vattenläckor, önskar Styrelsen
få kontaktuppgifter i form av mobilnummer till
samtliga fastigheter. Via grupp-SMS kan vi då enkelt
larma boende om allvarligare händelser. Maila ert
mobilnummer till mobiltelefon@svanvik.com.
Föreningen kommer att hantera dessa nummer med
största diskretion. Under inga som helst
omständigheter kommer uppgifter lämnas till tredje
person.

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

Grönområden: Det är positivt att boende hjälper till med
arbetet att slya utefter vägarna som angränsar till
fastigheterna, dock behöver vi er arbetsvilja även utefter
de vägavsnitt som inte gränsar till fastigheter.
Samfällighetsföreningen lånar ut grästrimmer och
röjsågar med skyddsutrustning. Har ni möjlighet att
hjälpa till med detta så kontakta gärna Janne
(janne@svanvik.com).
Vägar: Vintersäsongen är här med risk för halka. Tänk
på att anpassa hastigheten till rådande väglag!
ergens blåa bård.
Där doftar kaprifolium och fläder
där kan man vandra ostörd utan kläder,
och ut på udden ligger hamn och båt!

