Till alla medlemmar i Österskärs Villaägareförening
Har Du sett allt som har hänt i Österskär under de senaste månaderna?
I början på sommaren, efter diskussioner med Österåkers kommun och Vägföreningen, beslöt
vi att ÖVF skulle bidra till förbättrad renhållning utmed våra vägar genom att sätta upp 20
hundlatrinkorgar. Vi har också kontrakterat ett företag som tömmer dem regelbundet.
Korgarna verkar nu uppskattas av många hundägare.
Vi beslutade i våras också att förbättra lekplatserna för barnen genom att köpa in en
klätterställning till Strandängen. Tack vare att vi fick ekonomiskt bidrag både från kommunen
och från ett antal sponsorer så finns det nu en jättefin klätterställning vid ängen.
Många glada barn med föräldrar var också med vid söndagens invigningskalas. Både kalaset
med klippning av band, utdelning av ballonger, saft, kakor, glass och fiskdamm samt
provklättring av ”pirat borgen” var väldigt populärt. Bilder från kalaset finns på hemsidan,
www.ovf.se.
Österåkers Kommun kommer snart inviga den gästbrygga som de har byggt invid Havsbadet.
Några små detaljer saknas visserligen på och omkring bryggan, något som kommunen har
lovat åtgärda inom kort.
Strandstigen i Lindholmsviken har också blivit klar i början av sommaren, med fina bänkar
och buskar på några platser. Det som återstår nu är att Vägföreningen ska så gräs på de ytor
vi har kommit överens om.
Vi har också renoverat och höjt en del av de äldre bänkarna som finns utmed Strandvägens
stig. Dessutom har en del buskar både utmed den stigen och vid Strandängen rensats ur för
att det ska vara möjligt att bättre kunna utnyttja stig, soffor och lekplats.
Midsommarfirandet på Strandängen var som vanligt väldigt uppskattat, över 1000 personer
deltog under eftermiddagen. Tyvärr var det några yngre förmågor som på kvällen fick för sig
att ta ner och bära iväg midsommarstången. Vi hittade den, delvis skadad, senare i ett
grönområde utmed Österskärsvägen.
Vi hoppas att du som medlem uppskattar det vi har gjort. Om du har några synpunkter är vi
också tacksamma om du hör av dig så att vi kan få med dem i det fortsatta arbetet.
När nu hösten närmar sig vill vi åter påminna om att det är dags att tänka på båtplats till
sommaren 2012. Ansökan om båtplats ska vara insänd senast 10 dec 2011.
Ansökningsformulär finns på hemsidan, www.ovf.se.
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PS! Du har väl betalt årets medlemsavgift?
Annars är vi tacksamma om du betalar årsavgiften, 250: -, på vårt bankgiro 5437-2172
Ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

