Jul- och nyårshälsningar till alla medlemmar
i
Västanviks Samfällighetsförening!
Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund och tusen, tusen stråla ock på himlens
djupblå rund ..lyder den första versen i den mest sjungna julsången sedan sent 1800-tal. Den
känns lika aktuell idag, och har inget bäst före datum.
Det är mörkt ute nu, men adventsljusen glimmar och gnistrar i fönster och trädgårdar och
sprider ljus och värme i vårt område. Också idag hänförs vi av den stjärnbeströdda
natthimlen. Jag tillhör dom som älskar julen med alla förberedelser, dofter och smaker. I
juletid får vi alla vara barn och bli omsluta av ljus och värme med goda önskningar inför det
nya året..
I år har vi upplevt den varmaste och torraste sommaren på 100 år! Underbart och
påfrestande på samma gång för hälsa, liv och växtlighet. Skönt att notera att ingen
boende/fastighet i sommar saknade tillgång till dricksvatten för hushåll och hygien och
t.o.m. kunna handvattna med slang/kanna. Tänk vilken lycka att som vi, ha i princip ”fri
tillgång” till Vätterns rena, klara vatten i såväl kran, som strax utanför sin knut för bad- och
båtliv.
Under hösten har styrelsen prioriterat VA-frågorna och framförallt focuserat på
dricksvattnet med avseende på driftsäkerhet, kvalitet och kvantitet.
Äntligen, efter många års planering kan vår mötesplats Backstugan fyllas av aktiviteter,
kurser, fester och möten i en härlig blandning. Sedan november finns stugvärdar som
tillsammans med en aktivitetsgrupp håller i ”trådarna”. Söndag den 16 dec kl.15.00 är det
premiär för julkafé med musikunderhållning.
Nästa år 2019 den 11 aug. blir föreningen 40 år. Hur vill vi fira det? Var med och bidra med
idéer.
Ledstjärna i vårt arbete är: ”Förvalta och förädla våra tillgångar och vara miljömedvetna i
våra val. Kompetens och klokskap i god föreningen.”
Jag vill passa på att rikta ett varmt och innerligt tack till Er alla som på olika sätt bidrar till att
utveckla och hålla vårt område levande, tryggt och trivsamt, genom arbete i olika grupper,
möten, verksamheter, aktiviteter och festligheter. De berikar och befrämjar glädje och
gemenskap, nytta med nöje och inte minst satsningar för våra barn och ungdomar.

En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas Er Alla!
Anne Marie J Hjalmarsson
Ordförande
PS. Vi planerar för årsstämma 27 april 2019 DS.

