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VÅRT FÖRSTA NYHETSBREV
Här är vårt första nyhetsbrev! Det kommer att komma
flera under året så att alla boende känner sig
informerade och engagerade. Kom gärna med egna

Aktuellt i korthet
Här har du i korthet
våra aktuella
händelser att
komma ihåg.

förslag till artiklar!
Städdag 17 oktober

Städdagen 17 oktober

Vi hade vår städdag i lite kylig men solig oktoberdag.

Covid 19

Bra jobb och fin gemenskap med traditionsenlig korv.
Ny hemsida

COVID 19
Fortsätter drabba oss

I våras trodde vi alla att Corona snart skulle ta slut –
men det vet vi nu att det kan ta tid. Vi beaktar förstås

Ny Facebooksida
mot exploateringen

myndigheternas rekommendationer och håller
avstånd när vi träffas.

Protestlista mot
exploateringsplaner

Johan berättar
senaste nytt från
planprocessen.

NY HEMSIDA
Samma webbadress www.rvv.se

Vi har lagt upp en ny hemsida som är lättare att
uppdatera och hålla aktuell. Gå gärna ut på den och
läs vad vi skriver där. Där kommer aktuella händelser
också att läggas ut.
Gå till hemsidan här:

Räknäs Väg och Villaförening/styrelsen/www.rvv.se
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FACEBOOKSIDOR
Vi har en sida för aktiviteter och en för opinion

Som tidigare har vi kvar vår Facebooksida för att där kunna lägga ut aktiviteter och
annat som vi vill kommunicera med varandra. Denna har vi inte uppdaterat på
länge.
Gå till facebooksidan här:

Rädda Aspvik

Vi har också lagt upp en sida för att kunna väcka opinion om exploateringen av
Aspvik. Den heter Rädda Aspvik. Där lägger vi ut alla de argument vi vill att
människor i vår närhet – våra vänner och politiker ska reagera på. Den kan du med
fördel dela i ditt kontaktnät så vi blir många fler att protestera mot exploateringen.
Gå till facebooksidan Rädda Aspvik här:

PLANPROCESSEN – JM EXPLOATERING
Allt arbete som görs för att påverka

Vi har redan nämnt vår Facebooksida Rädda Aspvik. Det görs väldigt mycket mera
av en grupp engagerade:





Regelbunden dialog med kommunen
Namnunderskrifter – protestlista
Grävande i kommunens dokument
Naturrapportering

Protestlista

I syfte att visa kommunen att många av oss medborgare är emot planprocessen så
finns det också en protestlista mot exploateringen. Den går via ”skrivunder”. I
dagsläget har vi drygt 400 på listan men kommunen vill se minst 500 namn för att de
ska ta upp en protest från medborgarna. Så få HELA familjen, vänner och bekanta
att skriva under!
Engagera dig här på skrivunder:
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