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  Västanviks Samfällighetsförening

 
 
Familjen Axelsson och Västanviks Samfällighet har tilldelats Guldklövern 2014.
 
Malin Alfredsson & Sofia Ekblad och Jan Alexandersson mottog priset den 3 augusti vid 
klubbhuset av Centerpartiets Riksdagsledamot Per Lodenius
 
Guldklövern är en utmärkelse ifrån Centerpartiet till personer, organisationer och företag som 
gör extraordinära insatser.
 
Motiveringen lyder:
Sedan 19 år tillbaka har Familjen Axelsson ideellt bedrivit simskola för barn i Västanvik. 
Tillsammans med en engagerad styrelse för Västanviks Samfällighetsförening har simskolan 
engagerad många barn i området. Vilket Centerpartiet i Stockholms Län & Per Lodenius vill 
premiera med Guldklövern.
 

Guldklövern 2014
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  Västanviks Samfällighetsförening
 Information om pågående mark- och skogsskötsel

 
VSF:s styrelse har arbetat fram en Grönplan med stöd av experter från Skogssällskapet, 
Skogstyrelsen samt Länsstyrelsen och den antogs vid förra stämman. Vår avsikt är att följa 
grönområdesplanens skötselanvisningar. Planen har delat in våra marker i 86 områden med 
specifika förutsättningar. Med planen som underlag har vi erhållit ett 5-årigt marklov för dels 
planerade skötselåtgärder och för arbeten vi vet då och då blir nödvändiga. Inom löptiden för 
marklovet hoppas vi kunna utveckla områdets kvaliteter till en bra och tillgänglig rekreationsmiljö 
samtidigt som naturens mångfald ges möjlighet att frodas.
 
Under vintern har genomförts de första etapperna i den femåriga planen inkl röjning längs vägar 
av trafiksäkerhetsskäl. För detta arbete har vi anlitat entreprenören Sonö Jord och Skog AB och 
Brinkhage Träd och Trädgård. Båda har stor vana av markskötsel av det slag vi efterlyser.  Sonö 
har en femaxlad skotare som kan ta sig fram utan att göra stora skador på mark och vegetation. 
Timkostnaden är ganska hög, men den är i deras händer också mycket effektiv. Vi har avtalat 
med Sonö att använda maskinen effektivt. Att de skulle låta maskinen stå för att finputsa för 
hand allt eftersom de gick fram hade inte varit kostnadsmässigt försvarbart. Det går inte alltid att 
komma åt ända nere vid marken med skotaren, vilket har inneburit att fällskäret ibland hamnat 
lite högt upp på träden med höga stubbar som resultat. Att snygga till efter grovjobbet med 
skotaren återstår som efterarbete. 
 
Sonö hann inte göra exakt allt vi listat inom tillgänglig tid, och på några ställen längs vägarna 
vågade man inte fälla utpekade träd pga fara för ledningar och närliggande byggnader. Vi 
funderar nu på hur detta ska lösas och kommer att ta tag i detta framöver.
 
Efterarbetet är påbörjat och kommer att utföras successivt i prioriteringsordning. Längs vägar 
och andra ställen där många rör sig tas först. Till detta har vi till viss del anlitat Jörgen Brinkhage 
och kommer att göra det även fortsättningsvis men utöver detta har en hel del efterarbete utförts 
ideellt av intresserade i samråd och samarbete med skogsansvarig. Genom att Sonö använt 
skotaren effektivt har det ganska omfattande arbete som utförts med den också gett goda 
inkomster från timmer och flisning. I stort sett täcker intäkterna kostnaderna för maskinarbetet. 
Det innebär att de kostnader för skogsvård som budgeterats kan läggas på efterarbetet som är 
den kostsamma delen av markskötseln.
 
Även Vattenfall har röjt under 380V- och10kV-ledningarna vilket ytterligare bidrar till att vissa 
områden nu ser ovårdade ut. Det finns mycket som behöver snyggas till och alla på området 
uppmanas hjälpa till med att plocka ris i sitt närområde i mån av möjlighet. Några områden har 
städats upp, där medlemmar och styrelse har hjälpts åt under trevliga former, tex det tillfälliga 
risupplaget norr om klubbhuset, hamnområdena vid Lötaviken och Vreta och även längs en del 
vägavsnitt. Detta har också gett en del positiva kommentarer och det visar dels vilken 
ambitionsnivå som bör gälla för områdets mer utnyttjade delar men även hur mycket vi kan 
åstadkomma när vi hjälps åt i den mån vi kan. Alla ideella insatser ger lite extra hävstång till den 
budget som vi enats om.
 
Styrelsen konstaterar att med Grönplanen och marklovet som utgångspunkt och stöd kommer vi 
kunna göra mycket för trivseln i skog och mark de närmaste åren. Med detta önskar vi er en 
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skön vistelse kommande sommar i vårt vackra och varierade landskap.
 
För styrelsen
 
Bertil Olsson, skogsansvarig och Torgny Nordin, grönområdesansvarig.
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  Västanviks Samfällighetsförening
Styrelsens nyårsbrev 2014/2015

 
Gott nytt år samtliga medlemmar!
 
- Julbrev Västanviks samfällighetsförening 
 
Styrelsen i Västanviks samfällighetsförening tänkte ta tillfället i akt att så här i slutet av året 
informera lite om verksamheten utöver den information som löpande finns på hemsidan.
 
En fråga som många undrar över är hur kommunens planer är gällande anslutning av resten av 
området till kommunalt VA. Det är väldigt svårt att få några precisa besked gällande 
kommunens planer avseende området. Vi vet emellertid att den person på kommunen som 
skulle ha hand om vår etapp har slutat sin anställning på kommunen och att någon ny 
handläggare inte är utsedd. Vid det här laget skulle kommunen enligt tidigare överenskommelse 
ha skickat över projekteringsunderlag för återstående delar av Västanvik. Vi har inte fått något 
sådant underlag att titta och lämna synpunkter på. Kommunen medger att den är försenad, men 
kan för dagen inte lämna något preciserat besked. Med hänsyn till att reningsverket i Kapellskär 
ännu inte är kapacitetsutbyggt och matarledningen för allt vatten ut mot Rådmansö inte 
åtgärdad är vår spekulation för dagen att vi sannolikt inte kommer att ha hela området anslutet 
förrän 2018-2019. Detta är givetvis mycket beklagligt och vi ligger med jämna mellanrum på 
kommunen och meddelar att vi inte tycker att det är acceptabelt att det tar så lång tid mellan att 
kommunen meddelade beslut om verksamhetsområde (2012) och färdigställande av kommunalt 
VA. Vi kommer att återkomma så snart vi erhållit preciserad information från kommunen.
 
Innersta bryggan i Vretaviken har nu bytts ut mot en ny. Det betyder att hela hamnen nu är 
utbytt. Vi började med att byta en av bryggorna för fyra år sedan och i oktober i år bytte vi den 
sista. Nu har vi alltså en hamn med bryggor som kommer att stå pall ca 35 år till, vilket känns 
mycket bra. Den gamla bryggan har lagts ut för försäljning på blocket. Om någon vet någon 
som har ett intresse av de gamla bryggorna går det bra att höra av sig. 
Dialog är påbörjad med vattenägaren där de röda och gröna pinnarna är placerade i syfte att i 
första hand kunna ta bort sten som vid lågvatten förstör våra båtmotorer. Intresset från deras 
sida var mycket ljumt och vi avvaktar nu ett svar från dem innebärande att vi förhoppningsvis 
skall kunna få ta bort dessa stenar. 
Vi har under hamnsäsongen i år haft ovanligt mycket problem med felaktigt och slarvigt förtöjda 
båtar. I något fall där slarvet varit uppenbart (Löta) har vi agerat genom att säga upp 
båtplatsägaren, som nu blir av med sin plats och får ställa sig sist i kön. Båtar i Löta och Vreta 
som ligger på land och icke är uppmärkta med namn telefonnummer och fastighetsbeteckning 
kommer att anmälas hos Polismyndigheten som övergivna. Båtarna skall vara uppmärkta 
senast den 30 juni 2015. Motfyllnad mot nya solbryggan i Löta är utförd. I vår skall det ske 
grässådd och ytterligare nedtagning av träd med hjälp av entreprenör. Vidare har grävning 
utförts vid sjösättningsplatsen för att underlätta handhavande vid sjösättning och båtupptagning. 
Utformningen av båtupptagningsplatsen ska slutföras under våren. 
 
Arbete med att installera luftvattenvärmepumpen för energidriften till poolen har inletts och vi 
räknar med att detta arbete skall kunna vara slutfört under våren och sommaren 2015.

Julbrev 2014/2015
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Vägarna Dämrude, Dragon, Gran och Andreas har återställts av kommunen efter VA-
grävningarna, liksom vår ångar i Åkerö som berörts. Slutlig översyn sker i vår efter 
vintersäsongen. Initialt hade man gjort Dämrudevägen alltför smal, men det är tillrättat nu till 
belåtenhet. 
 
Diskussionerna med planarkitekten i kommunen som går ut på att förverkliga det 
inriktningsbeslut som stämman tog i somras vad gäller nya byggrätter pågår och planarkitekten 
har en positiv inställning till det synpunkter och önskemål som framförts. Arkitekten var under 
sensommaren på besök på plats och fick en visning av området vilket han och hans kollega 
uppskattade mycket.
 
Vision Västanvik driver vidare sitt arbete. Dessvärre har antalet medverkande minskat. Gruppen 
träffas för att diskutera olika frågor där även styrelsen är representerad. Styrelsen ser positivt på 
detta forum som ger uppslag till idéer och även ger möjlighet att förklara olika frågor. Styrelsen 
ser gärna att denna grupp arbetar vidare. Vem som helst i området som har intresse av 
sakfrågor i Västanvik är välkommen att delta i gruppen som är fristående från styrelsen. 
Kallelser till möten kommer att läggas ut på hemsidan.
 
Det kommer att röjas längs med vägkanterna, om inget oförutsett händer påbörjas arbetet före 
jul. Större räd som växer på vägmark kommer att tas ned med hjälp av entreprenör och vidare 
kommer förbättring av stigar med nedtagning av sly och träd närmast stigen ske liknande 
projektet vi Astrids Kyrkväg i våras. Ett femårigt marklov för fällning av träd enligt den 
skötselplan som togs på stämman har erhållits, och nu kan vi lättare planer samordningen av  
många olika skogliga åtgärder för att kunna bedriva skötseln av området rationellt.
 
GA 2’s nya förrättning avseende vatten och avlopp har vunnit laga kraft och de flesta och 
viktigaste av markägarens synpunkter har beaktats av Lantmäterimyndigheten. GA 2 är en egen 
samfällighet för VA och avlopp som betjänar ett begränsat antal fastighetsägare. Den får när 
kommunalt VA så småningom kommer en anlutningspunkt och har själv att gräva ner ledningar 
och schakta samt driva och underhålla sitt eget nät. Så småningom skall reningsverket på 
Stenkullevägen tas bort och saneras av GA 2.
 
Vi har besiktigat utloppsdiket från Tillsmaren och kan konstatera att sjön förefaller ligga lite för 
högt. Torrläggningsföretaget som ansvarar för sjöns nivå och utlopp kommer att sammankallas, 
eftersom diket från sjön måste renas från sly och slam. Detta gjordes senast 1998. Diket går 
från sjön i riktning mot Västanviksvägen och under vägen för att sedan fortsätta ner mot 
sjöängarna nedåt Lötaviken. Västanvik äger ca 50 procent av sjön och de övriga ägarna är 
Tomta samt Gillberga gård samt enskilda fastighetsägare runt sjön. En intressegrupp av boende 
runt Tillsmaren har planer på att plantera karp i sjön, då denna fisk är gynnsam för att få bort 
problemet med att sjön växer igen. Styrelsen har ställt sig positiv till projektet och kommer att 
bidra ekonomiskt med en mindre summa, då Tillsmaren är ett trevligt inslag och då vi själva 
använder oss av vatten från sjön till att fylla poolerna.
 
Ris får inte läggas upp för föreningens mark utan skall vara placerat på egna tomten. Ris forslas 
bort till föreningens risupplag på parkeringen i Löta eller på upplaget i mitten av Dämrudevägen.
 
Det var mycket trevligt med alla aktiviteter som ordnades i somras såsom bouletävlig, 
grillkvällar, konstutställning, kräftskiva och nattvandringar samt loppmarknad etc. Positivt var 
också att kiosken kom igång igen. Nyttjandegraden av klubbhuset har gått ner lite. Ju mer 
verksamhet som finns i klubbhusområdet desto bättre
 
God Jul alla medlemmar!
 
På uppdrag av styrelsen i Västanviks samfällighetsförening
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Jan Alexanderson, ordf
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  Västanviks Samfällighetsförening
Styrelsens nyårsbrev 2013/2014

 
Gott nytt år samtliga medlemmar. 
- Hoppas Ni haft en bra jul- och nyårshelg.
 
Den 30 december 2012 träffade Västanviks skogsförening avtal om upplåtelse av mark för 
nedläggning av VA- ledningar för den sk etappen 1 i Västanvik. Etappen innehåller 
ledningsdragningar inom Västanvik, se bifogad kartskiss där blå markering utvisar de fastigheter 
som berörs av denna etapp 1. Ledningen läggs ner längs med Dämrudevägen, Andreas väg, en 
bit på Dragonvägen för att därefter vika av in på Granvägen. Därefter går ledningen i princip 
längs med Åkerövägen på främmande mark för att därefter återigen förläggas på våra marker 
nedanför ladan och vid EFS.
 
Denna etapp kommer att innebära möjlighet för anslutning av vissa fastigheter inom Västanvik. 
De fastighetsägare som berörs av denna första etapp kommer att i särskild ordning informeras 
av kommunen och såvitt känt per idag så kan det bli fråga om anslutning av fastigheter på 
Andreas väg, Dragonvägen och Granvägen. Totalt rör det sig om ett tiotal fastigheter.
 
Avtalen med kommunen utgörs av nyttjanderättsupplåtelser med avtalkomplement. 
Avtalskomplementet innehåller avvikelser i förhållande till kommunens standardavtal där vi fått 
till avtalsvillkor som avviker från kommunens och som är till fördel för Västanvik. Upplägget är 
vägledande för kommande etapper i Västanvik.
 
Avvikelserna till fördel för oss består bla av :
 
1. Vid varje fastighet som berörs inom Västanvik skall anslutningsställe för fiber finnas.
2. Kommunen lägger ner kanalisation för fiber längs med VA-ledningarna.
3. Västanvik får ersättning för biträde i samband med syner.
4. Skogsföreningen äger efter samråd med kommunen rätt att upplåta mark inom kommunens 
nyttjanderätt till annan ledningsägare.
5. Bättre ansvarsregler för Västanvik vid skada på befintliga ledningar.
6. Kommunen tillser att vi får maximal avkastning för nedtagna träd och sly genom att 
kommunens entreprenörer kostnadsfritt tar på sig att forsla och lägga upp träd och sly på av oss 
anvisade platser.
7. Skarpare skrivningar vad avser utbredning i arbetsområde.
8. Medverkan och kostnadstäckning för medverkan vid besiktningar.
 
Dessvärre är det så att kommunens tidplan för anslutning av resten av fastigheterna i Västanvik 
till kommunalt VA förskjuts framåt. Skälen till detta är flera. Reningsverket i Kapellskär måste 
uppdateras och byggas ut. Detta är inte gjort ännu. Vidare är matarledningar på vissa sträckor 
på Kapellskärsledningen alltför klent byggda, vilket medför att vattenförsörjningen inte kan 
garanteras om inte ledningarna dimensioneras upp. Härutöver är VA-utbyggnaderna i Norrtälje 
kraftigt underdimensionerade med personal, vilket gör att man inte kan hålla önskat tempo. 
Trots frågor därom kan inte kommunen för dagen uppge när vi kan räkna med att ha hela 
Västanvik anslutet. Tidigare tidsangivelse om att Västanvik skall vara anslutet 2017-2018 måste 
därför tas med en nypa salt. Gällande sättet för anslutning av Västanvik vet vi i alla fall att 

Styrelsens nyårsbrev 2013/2014
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området kommer att anslutas i riktningen från E 18 och inåt. De sista delarna som ansluts i 
Västanvik kommer således som det ser ut nu att utgöra den äldsta delarna i Västanvik norra, 
dvs bivägarna norrut längs med Västanviksvägen och ner mot Trollskäret.
 
Styrelsen har med emfas framfört att dessa tidsförskjutningar inte är acceptabla för vår 
medlemmar och att det knappast kan ha varit lagstiftarens intention att det skall få ta flera år 
innan  beslutet om att inrätta ett verksamhetsområde (beslut juni 2012) genomförs genom 
anslutning av fastigheterna. Notera att skälet till beslutet var miljöskäl.
 
Styrelsen träffar kommunen igen i mitten av januari 2014 för att diskutera kommande etapper. 
Kommunen har också lovat att hålla informationsmöten specifikt för Västanviksborna.
 
Den utdragna tidplanen kommer att leda till att vi måste räkna med att GA 1 måste vara 
vattendistributör av drickvatten ett flertal år framöver. Det kan inte uteslutas att systemet 
kommer att kräva investeringar utöver löpande och planerat underhåll.
 
Hälsningar
 
Västanviks samfällighetsförening och Västanviks Skogsförenings styrelses förhandlingsgrupp 
för VA-frågor
 
Jan Alexanderson, Lars Brolin, Torgny Nordin och Mikael Prinzell
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  Västanviks Samfällighetsförening
Inför Vintersäsongen

 
Flytta på soptunnorna så att vägarna kan plogas
Ni som inte har soptömning under vintersäsongen uppmanas härmed 
att dra in tunnan en bit på tomten i syfte att undvika att den far med i 
snövallarna. 
 

Ni som ha soptömning året runt uppmanas att kontinuerligt sköta skottning fram till tunnan så att 
renhållningen kan fullgöra sitt uppdrag. 
 
Parkera inte på vägarna
I vanlig ordning svarar fastighetsägarna själva för skottning av snö och röjning av egen infart. 
Det är förbjudet att parkera bilar ute på vägarna och på vändplatser. Parkering skall även under 
vintertid ske på den egna fastigheten. 
 
Fordon som uppställs på vägar och på vändplatser förhindrar rationell snöröjning samt vändning 
på vändplatser. Föreningen svarar ej för eventuella skador som uppstår på felparkerade fordon. 
 
Skottning vid brevlådorna
Gällande brevlådor har av styrelsen framförts önskemålet att det skall plogas så nära 
brevlådeställen som möjligt utan risk för påkörning av brevlådor och att det skall undvikas att det 
vid plogning trycks upp snö mot brevlådor. Vid behov ansvarar fastighetsägare som har post 
året runt att ansvara för manuell skottning vid brevlådor. 
 
Inget ris vid vägkanten
Ni som lagt upp ris vid vägkanter uppmanas att ta bort detta innan snöröjningssäsongen startar. 
Om så inte sker kan ifrågavarande rishögar låta bortföras på fastighetsägarens bekostnad. 
 
Sandlådor för halkbekämpning
I sandlådorna finns sandflis att använda vid halka i backar. Ibland sandas det i samband med 
plogning, dock endast när det bedöms att sanden ligger kvar.
 
Glöm inte reflexen så att du syns på vägarna
Gällande gående på våra vägar uppmanas att använda reflexer samt vid halka att använda 
broddar.
 
I övrigt gäller som tidigare att ambitionen är att vårt vägnät alltid skall vara fartbart med fordon 
som har rätt däcksutrustning. För bästa framkomlighet vid halka innebär rätt däcksutrustning att 
fordonet är försett med bra vinterdäck med dubb. Vid större snömängder kan det dröja innan 
samtliga våra vägar är plogade. Vid ymnigt snöfall prioriteras alltid Västanviksvägen, 
Stortorpsvägen och Dragonvägen först. Bivägarna till dessa vägar tas därefter. Snösvängen 
kallas vid behov ut manuellt via telefon av föreningens vintervägsansvarige Bo Westerlund. 
Snöröjningen sköts i sedvanlig ordning av TK Jorbruksentreprenad.
 
Vid frågor angående snöröjning kontaktas i första hand Bo Westerlund, fastboende på telefon 
076-628 27 20 och i andra hand Jan Alexanderson, fritidsboende på telefon 0708-640913

Vinterinfo
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  Västanviks Samfällighetsförening
Vision Västanvik

På årsmötet i juni 2013 togs beslut om en arbetsgrupp för framtidsfrågor i
Västanvik - "Vision Västanvik".
 
Vision  Västanvik är en fristående arbetsgrupp inom Västanviks samfällighetsförening som  
alla som vill kan delta i . Gruppen samlas då och då för att diskutera idéer om hur området kan 
utvecklas och förbättras samt hur vi ska ställa oss till hur vi påverkas av olika externa initiativ.
 
Gruppen lägger fram förslag till styrelsen att ta ställning till och flera initiativ har lett till 
framställningar på stämman.
 
Bakgrund
Sommaren 2013 togs initiativ till att bilda en arbetsgrupp för en "Vision Västanvik". Vid ett 
allmänt möte den 13 juli med ca.60 deltagare dryftades framtidsfrågor för området utifrån 
Norrtälje kommuns beslut om Verksamhetsområde för Vatten och Avlopp i Västanvik.
En arbetsgrupp bildades med Olle Jansson som sammankallande. Kontakta Olle med era ev. 
frågor,  Mail : KLICKA HÄR
 
Protkollet från detta startmöte hittar du här :
Minnesanteckning från Workshopen gällande Vision Västanvik som hölls den 13/7-13. 
 
Övriga protokoll och minnesanteckningar:
Möte med IP-Only 19/7
Minnesanteckningar från möte med IP-Only 160719, ver 2.
(Anteckningarna justerade efter intern diskussion inom gruppen. Punkt 23 har förtydligats.)
 
Möte med Norrtälje stadsnät 26/7:
NES minnesanteckningar -ver 1.1
 
Frågor & svar - Uppföljning med Norrtälje stadsnät::
FAQ - Fiber-NES

AKTUELLT

BREDBANDSERBJUDANDET
Möten med både IP-Only och Norrtälje stadsnät har genomförts och minnesanteckningar kan 
läsas/ laddas ned till vänster härintill-

Vill du delta på Vision Västanviks möten?
 
Mötena hålls då och då, företrädesvis sommartid och i övrigt vid behov. 
 
Gruppen består idag av 16 personer men ser gärna ett tillskott av tex yngre barnfamiljer med 
synpunkter på hur vi vill utveckla Västanviks tomtområde.
 
Kontakta Olle Jansson om du är intresserad av gruppens arbete . Mail : KLICKA HÄR

Vision Västanvik
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