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  Västanviks Samfällighetsförening
Skador på Astrids kyrkväg
2017-02-01
 
Flera medlemmar har hört av sig angående skadorna på Astrids kyrkväg.
 
Du kan läsa mer om vad som har hänt här!
 
 

2017-02-01 Skador på Astrids kyrkväg

http://vastanvik.se/onewebmedia/Ang%20Astrids%20kyrkvag.pdf
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  Västanviks Samfällighetsförening
Utbyggnaden av VA
2017-02-01
 
I Norrtelje Tidning kunde man man i måndags läsa om VA-utbyggnaden i Norrtälje 
 
Du kan läsa artikeln här!

2017-02-01 Utbyggnaden av VA

http://vastanvik.se/onewebmedia/2017%20VA%20Norrt%C3%A4lje.pdf
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  Västanviks Samfällighetsförening
Trafikverket bygger om E18!
2017-02-02
 
Permanentboende ska ha fått information hemskickad men för alla våra fritidsboende vill 
styrelsen göra informationen tillgänglig.
 
Bygget planeras börja mars 2017 och klart hösten 2018.
Planskilda korsningar för gående och cyklister utförs på vissa platser, dock inte i korsningar i 
närheten av vårt område.
 
Se karta
 
Se informationsbroschyr
 
Se trafikverkets hemsida

2017-02-02 Trafikverket bygger om E18

http://vastanvik.se/onewebmedia/v3_slutgiltig_karta_norrtalje-kapellskar_med_hallplatser_gang_cykelvag_justerad.pdf
http://vastanvik.se/onewebmedia/folder_byggprojekt_norrtalje_20161018_webb.pdf
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/e18-norrtalje-kapellskar/Dokument-for-E18-Norrtalje--Kapellskar/
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  Västanviks Samfällighetsförening
Kiosken håller öppet i sommar!
2017-03-07
 
Redan nu vill vi meddela att kiosken öppnar till midsommar och stänger den 6.e augusti.
 
Vi återkommer med mer information om öppetider m.m. längre fram i vår.
 

2017-03-07 Kiosken
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  Västanviks Samfällighetsförening
Valborg i Västanvik!
2017-03-29
 
I år tänder vi en valborgsbrasa bakom klubbhuset. Styrelsen har vi redan pratat med och den 
är mycket positiv och vi har hittat en lämplig plats bakom klubbhuset där vi kommer att ha 
brasan. Vi har även stämt av med räddningstjänsten som säger att det är OK.
 
Vi samlas kl.19.00 för att så småningom tända brasan någon gång mellan 19.30-20.00. 
Fyrverkerier och smällare undanbedes då vi har många nyfödda djur i skogarna och skotträdda 
husdjur. Åsa och Magnus kommer att sälja korv med bröd och dricka.
Om ni vill göra oss en tjänst så dra gärna ut ris från avverkningen längs Astrids kyrkväg och 
lägg upp detta prydligt vid vägkorset  Astrid Kyrkväg Bastuvägen Skällarholmsvägen när ni går 
promenad, så tar Skogsansvarig och forslar det till brasan. Ni som har ris hemma får köra det till 
brasan fr o m fredagen den 28 april 2017 OBS ENDAST RIS OCH KVISTAR!
 
Har ni några frågor eller funderingar så kan ni kontakta mig, Ninni Thunberg, boende i 
Västanvik. Jag nås på telefon 073-901 00 10
 
 
Välkomna att hälsa våren Välkommen.
 

2017-03-29 Valborg



2018-08-23 2017-04-07 Arbeten vid poolen

http://vastanvik.se/nyheter/2017-04-07%20arbeten%20vid%20poolen.html 1/1

  Västanviks Samfällighetsförening
Arbeten vid poolen
2017-04-07
 
Nu fortsätter vi arbetet med att byta ut stenplattorna mot ett trädäck.
 
Inför kommande badsäsong kommer vi att byta ut stenplattorna längs kortsidan av poolen och 
ersätta dem med ett trädäck av kompositmaterial. 
 
De bänkar som stod vid kortsidan kommer att bytas ut mot nya. Stängslet ersätts med ett staket 
likt det som är längs långsidan. Höjden kommer dock att vara lägre, ungefär samma höjd som 
stängslet i övrigt har.
 
 

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

2017-04-07 Arbeten vid poolen

http://vastanvik.se/nyheter/Vinterinfo.html
http://vastanvik.se/onewebmedia/20170407_poolarbete.jpg
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  Västanviks Samfällighetsförening
Återställning av Astrids kyrkväg
2017-04-11
 
Nu har arbetet med att återställa Astrids kyrkväg påbörjats.
 
I samband med gallringen längs Astrids kyrkväg blev det stora hjulspår. Dessa har nu åtgärdats. 
Nu behöver marken sätta sig innan vi kan slutjustera vägen. I vissa fall kan vi behöva tillföra 
singel m.m.
 
All privat fordonstrafik är förbjuden på Astrids kyrkväg. Denna får endast utnyttjas av fordon som 
utför arbete i föreningens regi.

2017-04-11 Återställning av Astrids kyrkväg

http://vastanvik.se/____impro/1/onewebmedia/20170409_Astrids_kyrkvag.jpg?rotate=90
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  Västanviks Samfällighetsförening
Uppskattat valborgsmässofirande!
2017-05-03
 
På valborgsmässoafton tändes en valborgsbrasa bakom klubbhuset.
 
Valborgsmässofirandet vid klubbhuset anordnades på ett privat initiativ av Ninni Thunberg och 
Magnus Svensson, båda medlemmar i föreningen. Uppskattningsvis anslöt sig närmare tre 
hundra personer.
 
Traditionen Valborg har sitt ursprung om en kvinna som hette Valborg och levde på 700-talet. 
Hon var nunna och helgonförklarades den 1 maj år 799. Många av traditionerna kring Valborg 
har sitt ursprung från Tyskland, t ex att tända eldar. I Tyskland var syftet att skrämma bort 
häxor den kvällen. Under medeltiden började vi i Sverige med en liknande tradition där syftet 
med våra eldar var att skrämma bort vargar och övernaturliga varelser innan man släppte ut 
boskapen på bete den 1 maj.
 
Strax före kl. 20 var det äntligen dags att välkomna våren med att tända brasan. Det ordnades 
med korvförsäljning och under kvällen stämdes det upp med allsång. För den som undrar så 
fanns det givetvis släckutrustning på plats för att säkerställa att elden inte skulle kunna spridas 
på ett okontrollerat sätt.
 
 
 
Styrelsen uppskattar verkligen denna typ av initiativ och menar att det stärker 
sammanhållningen i området. Vem vet, det här är kanske början på en ny tradition i Västanvik?

2017-05-03 Uppskattat valborgsfirande
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  Västanviks Samfällighetsförening
Städningen i Vreta
2017-05-08
 
Tack vare den goda uppslutningen gick det fort att städa!
 
I lördags var det dags för den årliga vårstädningen vid Vretahamnen. Tack vare den goda 
uppslutningen med cirka 25 medlemmar, tog det mindre än två timmar att göra vårfint.
 
Ett stort tack till alla som deltog!
 
 
Hälsningar Hamnansvarig / Bo Westerlund
 

2017-05-08 Städningen i Vreta

http://vastanvik.se/onewebmedia/2017-05-06%20Staddag_Vreta.jpg
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  Västanviks Samfällighetsförening
Sammanfattning av styrelseprotokoll
2017-05-16
 
Styrelsen återupptar arbetet med att lägga ut resuméer från våra styrelsemöten.
 
Styrelsen beklagar att arbetet med att lägga ut sammanfattningar av styrelsens mötesprotokoll 
har havererat.
 
Arbetet med att rätta till detta har nu pågått en tid och vi lägger nu ut sammanfattningar för 
förra verksamhetsåret, 2016-17, dvs för styrelsemöten efter förra stämman.
 
Vi fortsätter fram till stämman att lägga ut sammanfattningar för protokoll för möten under 
april-maj-jun
 
Sammanfattningarna hittar du under "Förvaltning - Styrelseprotokoll"
 
 
Hälsningar Styrelsen

2017-05-16 Styrelseprotokoll

http://vastanvik.se/om/sammandrag.html
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  Västanviks Samfällighetsförening
Nu har korna kommit till vår beteshage!
2017-06-07
Ca 13 kor går nu i vår beteshage, de har för närvarande båda delarna i hagen 
tillgängliga.
 
För att visa nänsyn till korna, får inga hundar gå lösa i närheten av hagarna och 
framför allt inte i hagen. Risken finns att korna kan bli aggressiva.
 
Under "Grönområden - Betshagen" kan du se utsträckningen av beteshagen etc.
 

2017-06-07 Nu har korna kommit

http://vastanvik.se/gronomraden-2/beteshagen.html
http://vastanvik.se/nyheter/Vinterinfo.html
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  Västanviks Samfällighetsförening
Inför stämman - Fel inkomst- och utgiftsstat
2017-06-11
Av misstag har fel inkomst- och utgiftsstat skickats med i utskicket till kallelserna till 
stämmorna.
 
Separat utskick med rättelseblad och den korrekta inkomst-och utgiftsstaten skickas ut under 
måndag/tisdag i separat brev som kommer att anlända till medlemmarna senast medio nästa 
vecka. För er som vill ta del av rätt version av inkomst-och utgiftsstaten omgående så finns den 
att hämta på hemsidan i bifogad filI. 
 
Klicka här för rätt utgifts- och inkomststat
 
 
 

2017-06-11 Inför stämman - Fel inkomst- och utgiftsstat

http://vastanvik.se/nyheter/Vinterinfo.html
http://vastanvik.se/R%C3%A4ttelseblad_09062017_100842.pdf
http://vastanvik.se/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%202017_14052017_222213.pdf
http://vastanvik.se/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%202017_14052017_222213.pdf
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  Västanviks Samfällighetsförening
Kallelse till föreningsstämmor!
2017-06-12
Nedan finner du kallelserna digitalt till föreningsstämmorna lördagen den 17/6- 2017 .
 
Läs kallelsen här!
 

2017-06-12 Kallelse till föreningsstämmor

http://vastanvik.se/Kallelse%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%202017_14052017_222213.pdf
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  Västanviks Samfällighetsförening
Midsommarafton!
2017-06-18
 
Vi börjar närma oss midsommarafton med dans musik och trevligt umgänge vid klubbhuset, 
men vem klär stången i år, och när reser vi den?
 
I år är det arbetslag M, d.v.s. de boende som bor på följande adresser:
 
Dragonvägen 2-4
Granvägen
Furuvägen
Nybyvägen
Enbergsvägen
Andreas väg 2-8
 
Även om du inte bor på någon av dessa adresser är du varmt välkommen att delta.
 
Samling sker kl. 0930 utanför klubbhuset. Skogsansvarig kommer se till att det finns lövkvistar 
att klä in stången med. Åsa och Magnus kommer att se till att det finns sekatörer, snöre, ringar 
m.m. till er hjälp.
 
Vår entreprenör ser till att stången finns på plats.
 
Stången reser vi traditionsenligt kl. 1500!
 
Ta med med er kaffekorgen och lekhumöret.
 
 
 
 
Hälsningar Styrelsen

2017-06-18 Vem klär midsommarstången

http://vastanvik.se/nyheter/2017-05-03%20uppskattat%20valborgsfirande.html
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  Västanviks Samfällighetsförening
Stämmoprotkoll
2017-06-30
Stämmoprotokollen finns nu uppsatta vid klubbhuset!
 
De finns även utlagda under "Förvaltning - Stämmoprotokoll"
 
Klicka här för att komma till sidan direkt
 
 

2017-06-30 Stämmoprotokoll

http://vastanvik.se/om/stammoprotokoll.html
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  Västanviks Samfällighetsförening
Rundflygning med helikopter
2017-07-06
 
Styrelsen har beviljat att ett helikopterföretag får starta och landa på fotbollsplanen den 13 
juli 2017 med start kl. 1500.
 
Helikopterföretag står för hela arrangemanget och VSF upplåter endast utrymmet för 
evenemanget i Västanvik. De boende i området erbjuds en rundflygning över Västanvik mot 
ersättning. Information om priser m.m. finns uppsatt på anslagstavlan vid klubbhuset. 
Helikoptern kommer att cirkulera över området från kl. 15 och ett par timmar framåt.
 
Innan styrelsen beviljade detta evenemang var vi i kontakt med en annan förening i 
Norrtäljetrakten för att höra deras syn på denna typ av evenemang. Enligt deras ordförande så 
har det varit mycket uppskattat av deras medlemmar.
 
Styrelsen vill dock poängtera att vi endast har upplåtit plats för start och landning. 
Helikopterföretaget ansvarar för all säkerhet kring detta evenemang och tar allt ansvar för 
eventuella tredjemansskador, personskador och skada på tredje mans egendom samt skador på 
föreningens fastigheter som skulle kunna förorsakas av arrangemanget. Vi har fått ett en 
skriftligt ansvarsförbindelse som intygar detta.
 
Styrelsen har även kontrollerat att de är certifierade för denna typ av verksamhet och att deras 
helikopter är försäkrad m.m.
 
 
 
Hälsningar Styrelsen

2017-07-06 Rundflygning med helikopter
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  Västanviks Samfällighetsförening
Uppskattat helikopterbesök
2017-07-15
 
Redan vid 1430-tiden hade det bildats en kö av intresserade medlemmar som såg sin chans att 
få flyga helikopter.
 
Helikoptern landade på utsatt tid kl. 1500. Avspärrningar fanns på plats och markpersonalen 
tog väl hand om alla närvarande.
 
Kön fortsatte att växa och när evenemanget var slut kunde vi konstarera att runt ett 70-tal 
medlemmar med barn och barnbarn hade hunnit med en helikoptertur runt i området.
 
 
 
 
Hälsningar Styrelsen

2017-07-15 Uppskattat helikopterbesök

http://vastanvik.se/nyheter/2017-07-13%20Ombordstigning_hkp.jpg.jpg
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http://vastanvik.se/____impro/1/nyheter/2017-07-13%20Helikoptervy.jpg.jpg?rotate=90
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  Västanviks Samfällighetsförening
Helikoptern kommer på återbesök
2017-07-24
 
Med hänsyn till det stora intresset av att få möjligheten att flyga helikopter i området, 
kommer helikopterföretaget tillbaka till Västanvik i slutet av juli.
 
Mer information om akuellt datum och tid kommer att anslås på informationstavlorna i 
området i början av denna vecka.

2017-07-24 Helikoptern kommer på återbesök
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  Västanviks Samfällighetsförening
Badbryggan på plats
2017-07-27
 
Nu är badbryggan på plats i Tillsmaren! Mycket arbete återstår men till nästa säsong 
kommer allt att vara klart.
 
Visserligen är badbryggan på plats men nu är det dags för markarbeten. Vi kommer att jämna 
till slänten ned mot badbryggan med fyllnadsmassor från tidigare  dikningsarbeten.
 
Tyvärr är vassröjaren upptagen, vilket har medför att vi inte kan få bort alla näckrosor i området 
runt badbryggan. Detta arbete kommer att utföras våren 2018.
 
 
 
Hälsningar Styrelsen

2017-07-27 Badbryggan på plats

http://vastanvik.se/centrumanlaggning-2/Brygga_2.jpg.jpg
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  Västanviks Samfällighetsförening
Ännu ett uppskattat helikopterbesök!
2017-07-31
 
Söndagen den 30 juli gjorde helikoptern ytterligare ett besök i Västanvik.
 
På grund av det stora intresset att få flyga helikopter, bokade styrelsen in ytterligare ett besök. 
Precis som förra gången hade det bildats en kö, innan helikoptern anlände på utsatt tid kl. 1200.
 
Denna gång var det en något mindre helikopter med plats för fyra passagerare. Totalt var det 
drygt ett 60-tal medlemmar med barn och barnbarn som såg sin möjlighet att få flyga helikopter 
över området.
 
Kl. 1330 lämnade helikoptern oss för att bege sig ut på nya äventyr ute i skärgården.
 
 
 
Hälsningar Styrelsen
 

2017-07-31 Ännu ett uppskattat helikopterbesök

http://vastanvik.se/centrumanlaggning-2/2017-07-30_Helikopter_1.jpg
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  Västanviks Samfällighetsförening
Ung älgtjur i området!
2018-10-08
 
Sedan än längre tid har flera boende i området drabbats av en älgtjur i sina trädgårdar
 
Dessvärre har älgen vid flera tillfällen gjort utfall och har därmed blivit en fara för oss boende. 
Då det inte bara är under brunstperioden som detta har inträffat har skogsansvarig i styrelsen 
varit i kontakt med polisen som eventuellt senare skickar ut viltvårdare med hunder.

2017-10-08 Ung älgtjur


