Sommarhälsningar till alla medlemmar i
Västanviks Samfällighetsförening!
”Här är Gudagott att vara, o vad livet dock är skönt. Hör vad fröjd från
fåglars skara, se hur gräset lyser grönt, humlan surrar, fjäriln prålar….”
Snart stundar sommarlov och semestertid med lediga dagar för oss alla. Tid att varva ner, tid att
med alla sinnen njuta av naturens rikedom och allt det vackra som omger oss. Det känns lika
underbart varje år! Med sin hund som följeslagare ut i naturen blir det naturligt många stopp och
matte får tillfälle att skärpa sina sinnen. Vilket fantastiskt fågelliv, speciellt i området vid dammen.
Det är en musikalisk salong där var och en sjunger efter sin näbb och mångfalden får ljuda. En
konstutställning i bästa Lerin-klass är den rika färgpalett som den spirande försommaren bjuder.
Molnens ständiga färgskiftningar blandat med alla härliga dofter, allt finns att bara ta för sig- från
regnfuktig jord till liljekonvalj…Tillgång till ren luft, rent vatten, naturskön omgivning, förutsätter att
vi förvaltar våra tillgångar väl och är miljömedvetna i våra val. Ett indianskt ordspråk är talande, ”Vi
ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn”…
Vätterns vattenkvalitet måste värnas och värderas. Det är synnerligen angeläget att riksdag och
regering sätter stopp för fortsatt/utökad flygverksamhet och fortsatta skjutövningar i Vättern.
Föreningen/styrelsen reagerar/agerar och följer händelseutvecklingen. Den 7 september 2019 är
företrädare för Aktion rädda Vättern inbjudna för öppet möte.
Det är också viktigt att vi själva använder vårt dricksvatten och avlopp på ett ansvarsfullt och klokt
sätt. Genom att vi vattnar våra krukor och det som ska gro, med kanna eller slang i hand, så slipper
vi förhoppningsvis förbudsskyltar i år.
Avloppsvattnets rening i våtmarken är intressant att följa genom en tur på spängerna i våtmarken. I
sommar genomförs en inventering av växterna för att kunna följa förändringar över tid. En
miniföreläsning kommer erbjudas för intresserade. En tur till Bellas naturstig med picknick vid
dammen är också en lärorikt och en spännande utflykt för de yngsta. En guidad skogsvandring är
planerad den 13 september 2019 för oss som är lite äldre.
Möten områdesvis med fokus på framtidsfrågor är nu på gång, något som välkomnas. Planen är att
börja med boende i område 4, 5 och 6. Detta är i linje med den målsättning som fanns för vår nya
mötesplats Backstugan.
Den 27 juli 2019 firar vi med släkt och vänner att föreningen ”fyller” 40 år. Firandet äger rum på
Medevi IF:s idrottsplats Hjärnevallen med början kl.13.00. Ett festligt program för alla åldrar håller
på att ta form. Du som vill/kan hjälpa till är välkommen till Backstugan måndag den 17 juni 2019 kl.
18.00 för planering och fördelning av uppgifter.
Vi ser alla fram emot en fortsatt lagom varm och skön sommar med nära och kära, bad och båtliv,
upptäcktsfärder i skog och mark och till kulturen vid Medevi Brunn!

Trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar,
Anne Marie J Hjalmarsson Ordf.

