HÖSTBREV från
Österskärs Villaägareförening u.p.a. December 2008
Nu är muddringsarbetet i Lindholmsviken på gång!
Äntligen är det dags att komma igång med arbetet att rensa upp inre delen av Lindholmsviken. Själva muddrings- och
strandrensningsarbetet beräknas komma igång i början av december, då läggs en läns ut i det smala sundet. Därefter
grävs all vass och blötmark bort inom området som nu är markerat med käppar. Arbetet beräknas vara färdigt i
mitten av januari.
Kontinuerlig information finns på föreningens hemsida, där finner du också ens skiss som visar vad som ska göras i
området.
Utökat samarbete med Österskärs Vägförening
Vi har etablerat en tätare kontakt med vägföreningen, vilket medför att vi har möjlighet från vår sida att påverka
deras arbete. Du vet väl hur du går till väga för att rapportera om trasig vägbelysning och sikthindrande häckar?
Information på hemsidan! Vi är idag 708 medlemmar i ÖVF, så vår röst väger ganska tungt!
2009 fyller Österskärs Villaägareförening 100 år!
Detta tänker vi fira på ett antal olika sätt, bland annat ett sommarkalas på Strandängen i augusti.
Vi behöver hjälp med idéer och genomförande av detta firande. Har du lust, är du hjärtligt välkommen att hjälpa till
med planering och genomförande av jubileet.
Vi vill också samla ihop de minnen som finns hos föreningens medlemmar kring vad som har hänt i ÖVF under de här
etthundra åren. Du som har minnen som du vill dela med dig av, sänd in dem till oss! De kommer på något sätt att
publiceras under jubileumsåret. Mer information kommer på hemsidan!
Medverka till innehållet av vår hemsida!
För ett tag sedan fick vi ett trevligt inslag från Lilian och Lars Berg, med bilder och information från gamla tider kring
Lindholmsviken. Du kan se detta under fliken ”Aktuellt” på hemsidan. Vi välkomnar fler sådana trevliga initiativ! Mer
information kommer på hemsidan!
Viktiga tidpunkter inför 2009:
 8 december:
Sista dag för anmälan om båtplats 2009 vid våra bryggor.
 18 januari:
Julgransplundring på Strandängen kl 1300. Medtag granen till brasan!
 25 mars:
Årsmöte, OBS sista dag för motioner till årsmötet är 31 december!
 19 juni:
Midsommar på Strandängen.
Observera särskilt den information om båtplatser som finns på hemsidan!
Sista dag för den årliga obligatoriska anmälan om önskemål om båtplats är den 8 december 2008.
Även om du haft båtplats 2008, måste du lämna in ny anmälan för 2009!

Alla uppgifter och blanketter hittar du på hemsidan under fliken ”Bryggor”.
Vi vill också passa på att påminna er om betalning av årsavgiften, om du inte redan gjort det:
200 kr till plusgiro 746 50-3. För att vara röstberättigad på årsmötet, måste årsavgiften för 2008 vara betald före
årets utgång. Ange fastighetsbeteckning, namn, adress!
Och glöm inte att ofta göra ett besök på vår hemsida: http://ovf.se
Där finns all information angående föreningen och dess verksamhet.

Med önskan om en fin avslutning på 2008 och att vi ses på julgransplundringen och årsmötet 2009!
Styrelsen, Österkärs villaägareförening.

