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Vision Västanvik 

Anteckningar från möte 2019-08-31 

Deltagare: Olle Jansson  sammankallande 

 Björn Vigström 

Magnus Svensson 

Christer Wallgren 

Tor Sjölinder 

Roine Bengtsson 

Stefan Artmark 

Lars Brolin 

Erik Mattsson fört anteckningarna 

 

Följande punkter var föreslagna i inbjudan till mötet. 

 

Ändring av stadgar (samfälligheten) 

Status VA, EL och Fiber 

Utökad byggrätt vid kommunalt VA, ev. revidering 

Gravfältet 

Bykällan 

Våra Vägnamn 

50-årsjubileum 

Andra förslag 

 

Syftet med denna löst sammansatta grupp är att intresserade boende tillhörande Västanviks 

Samfällighetsförening kan träffas och diskutera aktualiteter och kunna komma med förslag 

till förbättringar i och för området. 

 

1. Ändring av samfällighetens stadgar 

Föreningens nuvarande stadgar bygger på Lantmäteriets normalstadgar från 1998. 

Motion har inkommit till årsstämman 2019 om översyn av befintliga stadgar och att 

Vision Västanvik kan bidra. 

Styrelsen gav ett positivt besked att så ska ske och att förslag från medlemmar ska 

beaktas. 

 

2. Status VA, EL och Fiber 

VA: Inget nytt beträffande ev. start av VA utbyggnaden. Pengar saknas för projektet 

som har ny ansvarig projektledare. Ny upphandling av entreprenör ska göras. Nytt 

beslut av Norrtälje kommun i november. 

 

Frågan togs också upp beträffande den utredning med påföljande motioner som 

lämnats in till riksdagen under våren. Lars Brolin har efter mötet undersökt denna 

fråga och vad den har lett till för vår utbyggnad. Riksdagen har inte vidtagit några 

åtgärder som berör oss så vi behöver inte ha några förhoppningar till vår hjälp. 
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EL: ingen notering. 

 

Fiber: Score som jobbar på ABT06 med beställaren IP-Only. Entreprenören har 

tecknat avtal med föreningen för de sträckor som redan har kommunalt VA. 

 

3. Byggrätt i samband med kommunalt VA 

Redan vid den första informationen om kommunalt VA utlovades som vi de flesta 

tolkade att utökad byggrätt kunde erhållas upp till 200 m². Omnämns bl.a. i avsnitt 4 i 

Gällande Detaljplaner och förordnande från 2011. 

https://www.trafikverket.se/contentassets/363bf17f5ee84add96624468114bc03e/a

ktuella/oversiktsplan_01.pdf 

Nu pratar kommunen om att det krävs en ny detaljplan som i så fall föreningen ska 

bekosta. 

Inblandade från styrelsen får kolla upp dessa uppgifter. 

 

4. Gravfältet 

Det råder delade meningar ifall området är färdigställts eller inte. Enligt vissa så finns 

fortfarande träd att ta ned. Vidare ska Länsstyrelsen kontaktas för att få besked om 

vad mer behöver och får göras. Länsstyrelsen bör också dokumentera respektive 

grav, markera var de finns och hur de är beskaffade. 

 

5. Bykällan 

Pengar finns avsatta för eventuell upprustning av tidigare bykällan. Först ska dock 

kvaliteten på vattnet undersökas ifall det är tjänligt innan vidare arbeten utförs. Är 

allt OK så kan en fungerande handpump monteras. 

 

6. Vägnamn 

Olle Jansson har i samband med föreningens kommande 50 års jubileum 2020 

initierat en dokumentation varifrån och hur områdets vägar erhållit sina namn. 

Tyvärr har många personer som varit inblandade gått ur tiden men förhoppningsvis 

kan några nu boende i området hjälpa till med sina kunskaper. 

 

7. 50-årsjubileum 

Olle Jansson har i motion till senaste årsstämma föreslagit att ett jubileum med fest 

ska anordnas 2020. Olle har utsetts till sammankallande för en kommitté för detta 

arrangemang. 

 

8. Övriga frågor 

Erik Mattsson väckte frågan om alla mindre båtar som ligger och har legat uppdragna 

flera år, både i Vretaviken och Lötaviken utan synbara ägare. Hamnkaptenen ska ha 

kontroll på dessa men ju fler år som går och båtarna förfaller, ägare kanske flyttar 

från området så kan föreningen bli ansvariga att omhänderta dessa till slut. 
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