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Anteckningar 2020-01-18 

Deltagare: Olle Jansson sammankallande, Magnus Svensson, Christer Wallgren, Tor Sjölinder, Stefan 
Artmark, Roine Bengtsson, Lars Brolin. Erik Mattsson förde dessa anteckningar. 

 

Stefan har som ordförande i GA1 och GA3 efterlyst nya visioner för vårt område. Oftast vid våra 
möten handlar det om saker som är på gång. Inte minst kopplade till VA frågan. 

En uppdaterad inbjudan till nya frivilliga deltagare i gruppen Vision Västanvik har lagts ut på 
föreningens hemsida och med länk från Västanviks Vänner. Vi hoppas på fler deltagare. 

 

1. Markfrågor diskuterades med bl.a. med anledning av pågående och kommande markarbeten 
längs vägarna. Väldigt bra med deltagande personer som rör sig i området, känner folk och 
har historik med sig. 
En vision för GA1 är att skaffa ”rådighet” längs med våra vägar bl.a. med tanke på nedtagning 
av träd och buskage. Överenskommelse med externa markägare. 

2. Viltvård diskuterades och vi konstaterade att det handlar främst om grävling, rådjur, älg och 
inte minst vildsvin. Beträffande vildsvin måste något göras nu för att inte problemet blir för 
stort. 

3. En annan vision som framkom vid mötet var att anlägga en ”aktivitetsbana” i området vid 
klubblokalen och fotbollsplanen. Den kan bestå av olika träningsredskap skapade av och med 
träd som tas till vara. 

4. Efterstormen Alfrida har landskapet förändrats och fortfarande kvarstår visst arbete. En 
vision beträffande skogen kan vara att återskapa hur området såg ut när det anlades. 
Hushållningssällskapet ska tillsammans med skogsansvarig arbeta fram en plan.  
En annan idé är att initiera ”grannsamverkan” för överenskommelse om nedtagning av träd 
hos varandra. 

5. Förvaring av maskiner och vissa redskap förvaras sker idag i ladan vid Åkerö samt några i 
förråd vid poolen. För underhåll och drift skulle det underlätta med en förvaringsplats och ett 
enklare verkstadsutrymme i anslutning till Centrumanläggningen. 

Erik Mattsson 

Komplettering av minnesanteckningar. 

Som grönområdesansvarig har jag för avsikt att tillsammans med Hushållningssällskapet och i samråd 
med styrelsen arbeta fram en vision hur föreningen på bästa sätt förvaltar och utvecklar våra åkrar 
och ängar. 

När det gäller skogen så finns det sedan tidigare en plan som tagits fram av Skogssällskapet i dialog 
med skogsansvarig. 

I övrigt tycker jag minnesanteckningarna är både bra och koncisa. 

Mvh Roine 


