
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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Vintern har äntligen släppt sitt grepp och vi har 

fått vår! Nu väntar en fantastisk tid där vi kan 

njuta av närheten till hav och skog! 

Styrelsen: Vi har haft vår årliga föreningsstämma där vi 

fattade beslut om vissa justeringar i föreningens stadgar.  

Justeringarna innebär införandet av ett mer effektivt 

system för fondering till kommande behov av åtgärder.  

Vi nämnde även på stämman att vi kommer att ha en 

extra föreningsstämma till hösten rörande kommande 

asfalteringsarbeten samt införande av vägbulor. Vi 

kommer att återkomma kring detta. 

Vi hälsar våra nya styrelsemedlemmar, Magnus 

Andersson och Marita Tenghede välkomna till styrelsen!   

Har ni som medlemmar funderingar, är det bra att veta 

att vi normalt har styrelsemöten sista söndagen varje 

månad. Skriv ett brev eller maila styrelsen så tar vi upp 

er fråga. 

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

inte har några kvarstående läckage i vårt 

dricksvattennät. Vi arbetar fortsatt med inventeringar i 

våra system och planerar för åtgärder för att minimera 

kommande problem. 

Styrelsen önskar, som vi skrev i förra 

Svanviksbladet, 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: Lördagen den 28 april har vi en 

allmän städdag i Svanvik. Samling sker denna gång 

i respektive delområde. Exakt plats kommer att 

meddelas under vecka 17 via informationsblad i era 

brevlådor. Håll utkik efter detta! 

Tänk fortsatt på att plocka upp efter er hund! 

Vägar: Vägarna kommer i det snaraste sopas och 

snökäppar plockas ner. 
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