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Västanviks Samfällighetsförening
2016 - Arbeten med poolen
I enlighet med verksamhetsplanen för 2015-2016 har arbetet startat (om än något sent) med att
lägga ett "trädäck" av komposit längs långsidan som vätter mot fotbollsplan.
Vi kommer även att byta ut stängslet mot ett staket som ska ge lite lä, men även minska
avkylningseffekten i poolen när det blåser.
Avslutningsvis kommer vi att bättringsmåla poolen. Det har visat sig att vid de ställen som är
bättringsmålade idag har vi mindre eller ingen algtillväxt.
Poolen kommer att öppas i början av juni oaktat om träarbetena är klara eller ej. Vi kan
dessvärre inte ange något exakt datum då poolerna öppnas, då iordningsställande av poolerna
är väderberoende (hur konstigt det än kan låta).
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Västanviks Samfällighetsförening
2016 - Hamn (äldre nyheter)
Här har vi samlat tidigare nyheter om vägar som tidgare låg under "HAMN.
Bomupptagning 2016
Lördagen den 5/11 togs bommarna till stenbryggan upp för vintern. i år på rekordtiden 30
minuter.

Dykningar och rensning av sten i inloppet till Vretaviken
Dykningen vid inloppet resulterade i att ett antal stenar togs bort, dock finns det en eller två
stenar kvar som kanske går att ta bort senare i höst. Stenarna finns utanför den markerade
rännan. Djupet är nu vid medelvatten ca 1,3 - 1,4 m.

Städdag i Vretaviken maj 2016
Den 7 maj var det städdag i Vretahamnen 10 tappra kom, vi höll på att rensa ris och sly och
målade om vaktstugan, totalt höll vi på i tre timmar. På bilden ses åtta av de som var med och
som samtidigt passade på att inviga den nya sittplatsen som har placerats på gräsmattan invid
stenbryggan.
Bomiläggning i Vretaviken april 2016
6 personer hjälptes åt att lägga i bommarna till stenbryggan andra lördagen i april. Så nu kan i
sjösätta era båtar.

Städdag i Vretahamnen 7:e maj 2016
Städdagen i Vretahamnen är den 7 maj och inte den 2:a maj som det står i båtbrevet.

Bomupptagning i Vretaviken 2015
I Allhelgona helgen plockades bommarna till stenbryggan i Vretaviken upp. 12 medlemmar
hjälptes åt att göra jobbet i strålande höstsol.
Grind till bryggan i Vretaviken
En grind har monterats på stora bryggan i Vretaviken .Kodlås till grinden monteras i vår och
koden blir densamma som till bommen och vagnarna.
Märk din din boj
Du som har en bryggplast i någon av våra hamnar i Vreta- och Lötaviken ombeds att se till att
din boj är märkt med ditt bryggplatsnummer.
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Märk din båt
Samtliga båtar som förvaras på land i Vreta- och Lötaviken skall vara märkta med
fastighetsbeteckning på ägarens fastighet.
Ny båtupptagningsvagn i Lötaviken
Det finns en ny båtupptagningsvagn i Lötaviken. Vagnen är fastlås och har samma kod bommen
i Vretaviken. Vagnen får endast brukas i Lötaviken och får ej lämna hamnen.

Städdag i Vretahamnen 2 maj 2015
Stort tack till alla som ställde upp på städdagen i Vretahamnen 2 maj 2015. Vi var ca 27
stycken som ställde upp för att göra fint, det är rekordstort antal deltagare.
Eftersom vi var så många gick arbete fort och var klart på en och en halv timme.

Nya bryggan ligger på plats i Vretaviken
Nu har den nya bryggan som årsstämman 2014 fattade beslut om levererats.
Den ligger på plats i Vretaviken. Därmed är nu hela bryggan i Vretaviken utbytt. Ett arbete som
påbörjades 2000.
Städdag i Vretahamnen 2014
Lördagen den 3/5 2014 var det städdag i Vretahamnen.
Stort tack till alla ni som var med och gjorde snyggt i vretahamnen i år.
Vi tackar även Kalle för lånet av vassröjaren.
Bomupptagning i Vretaviken 2014
På Alla helgons dag, lördagen den 1 november plockar vi upp bommarna vid Stenbryggan.
Du som har båt på dessa platser, 600-nr, omnejds hjälpa till med arbetet. När vi hjälps åt går det
fort och effektivt.
Vi samlas kl 10:00 vid Stenbryggan

Lediga båtplatser i Vretahamnen
Det finns lediga båtplatser i Vretaviken för dig som är intresserad av att skaffa båt och behöver
en bra plats att förtöja den.
Platserna är även tillgängliga för hyresgäster som inte är boendes inom samfälligheten. Då mot
en förhöjd avgift.
Är du intresserad? kontakta då hamnkapten.

http://vastanvik.se/nyheter/2016%20hamn%20(%C3%A4ldre%20nyheter).html

2/5

2018-08-23

2016 Hamn (äldre nyheter)

Nya vagnar till bryggorna i Vretahamnen
Nytt för säsongen de nyinköpta vagnarna har köpts in så att du enkelt kan få med din packning
från bilen till båten.
Vagnarna är låst med samma kod som till bommen.
Låna dom gärna men tänk på att ställa tillbaka dem så att alla lätt kan använda de.
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Västanviks Samfällighetsförening
2016 - IP-Only avser gräva för fiber på Rådmansö
Intresset för att få in i fiber i våra hus har varit stort.
IP Only meddelar att de nått tillräckligt många intresserade för att fortsätta arbetet med att gräva
ner fiber på Rådmansö och därmed Västanvik. De har förlängt sItt erbjudande om anslutning av
fiber fram till 16/9. Nu påbörjas arbetet med att förhandla med alla berörda markägare på
Rådmansö innan grävarbetet kan börja. Målet är att vi ska ha fiber installerat till årsskiftet
2017/2018.
Läs IP-Onlys brev här.
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Västanviks Samfällighetsförening
2016 - Vägar (äldre nyheter)
Här har vi samlat tidigare nyheter om vägar som tidgare låg under "VÄGAR.
Infarterna har asfalterats
Våra infarter vid Västanviksvägen och Stortorpsvägen har asfalterats ca 20 meter in på varje
väg.
Syftet var att få bort de potthål i vägen som skapad vid acceleration ut på Gillbergavägen.
Övriga tillfartsvgar kommer att asfalteras efter att arbetena med VA anslutningen är klar.
Parkeringen vid Löta
Lötaparkeringen är nu återställd för att möjliggöra parkering för badande i Lötaviken.
Detta innebär att risupplaget nu är begränsat till den vänstra sidan av parkeringen.
All annan yta är avsedd för parkerande bilar.
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Västanviks Samfällighetsförening
Kioskverksamhet 2016
Öppettider
Kiosken öppnar på midsommarafton och är öppen till den 7 augusti.
Öppet kl. 10-16 varje dag
Utbud
I kiosken kan du köpa tidningar, glass, godis, dryck, kaffe, hembakat , varma mackor…
Och nytt för i år - MJUKGLASS!
Övrigt
I kiosken kan du låna bouleklot för spel på våra boulebanor.
Det kommer även finnas tillgång till WiFi vid kiosken.
Åsa och Emil Svensson hälsar alla välkomna!
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