Vision Västanvik
2022-08-06 i klubblokalen
Deltagare: Olle Jansson sammankallande, Malin Odell, Britt-Marie Hedlund, Anna Ridderstrand,
Joakim Bäckgren, Ola Theander, Roine Bengtsson, Lars Brolin samt vid anteckningarna Erik Mattsson
Erik presenterade sin syn på hur Grannsamverkan och Båtsamverkan genom att använda oss av
apparna CoYards och CoBoats kan förbättras. Båda apparna är utan kostnad. Det är ett enkelt sätt att
samverka med andra fastighetsägare samt innehavare av båtplatsavtal och lära känna varandra.
CoYards ger en fortsättning av Båtsamverkan eftersom många båtar förvaras på den egna fastigheten
övrig tid av året.
Förslagsvis bör det vara ett krav att alla med båtplatsavtal går med i Båtsamverkan genom CoBoats.
Joakim berättade mer om planer för djurhållning i Västanvik. F.n. är 11 ungdjur på bete ner mot
Lötaviken.
Förhoppningsvis kan Norrtälje kommun ge klartecken till att djurhållning utökas med får i lämpliga
delar av våra naturområden. Vid ett OK vidtar planering av bl.a. anläggande av lämpliga hagar samt
en ligghall som väderskydd för djuren. El och vatten behövs.
Joakim driver frågan vidare tillsammans med ansvariga för naturområden Ola och Roine som tar
hjälp av Hushållningssällskapet. Verksamheten kan vara bidragsberättigad.
Under ämnet aktiviteter för boende i Västanvik togs följande förslag/frågor upp.
Britt-Marie återkommer med förslag till styrelsen beträffande förbättringar av boulebanan och
fortsatt förbättringar i Vretaviken med bord och grillplats. Hon påtalade vidare att skylktning av stigar
på södra områden saknas utan är ännu bara på norra.
Malin väckte fråga om skapande av en pulkabacke. I samband med pågående schaktningsarbeten blir
det material över som borde kunna användas för lämplig pulkabacke för barn.
Alla
Andra aktiviteter som tidigare behandlats är bl.a. en träningsanläggning med redskap. Inblandade har
inte fullföljt detta av olika anledningar. Se bifogade punkter från mötet 2020-10-18
Olle påminner om att arbetet med gravfältet ännu inte har slutförts. Mer information behöver
inhämtas från Länsstyrelsen. Lars ska flytta en överbliven anslagstavla till området och anslår mer
uppdaterad information om gravfältet.
”Bykällan” vid Kristoffers väg/Västanviksvägen bevakas av Olle. Träd behöver tas bort och en ny
handpump bör sättas dit. Arbetet med VA verkar inte ha skadat källan. Sedan tidigare finns
handpumpar vid vattenverken samt i änden på Vretvägen.
Britt-Marie, Lars och Erik ingår i en arbetsgrupp på 9 personer för att hjälpa fastighetsägare med
praktiska råd och informera om viktiga händelser. Representanter från styrelsen ingår i gruppen.
Påminner om FB gruppen ”VA-område Västanvik” är enbart för fastighetsägare. Under rubriken
”Filer” återfinns information för alla.

1 (2)

OBS!
Det har gått en tid sedan föregående möte varav delarav anteckningarna från 2020-10-18 bifogas.
Förslag om tappställe för sommarvatten vid klubbhuset har inkommit. Ska undersökas vidare.
Åtgärdat!
En ny karta med inritade stigar är under framtagande. Förbättra kommunikation mellan södra och
norra området och så att även barnvagnar kan komma fram. Torgny Nordin
Några utlovade bilder på redskap till aktivitetsbana har inte inkommit. Magnus Svensson begär in
några offerter på redskap i trä. Senare görs en bedömning om föreningen gör inköp eller bygger i
egen regi.
Grillplatserna vid klubbhuset och Lötaviken ska rustas upp. Förslag till ny grillplats i Vretaviken tas
fram. Kostnader behövs tas fram för budgetarbetet.
Åtgärdat!
Ett förslag från styrelsen att de arbetslag som finns angivet på föreningens hemsida uppmuntras till
egna initiativ i sitt närområde runt de egna tomterna för borttagning av sly och allmän ”försköning”.
Kontaktperson för respektive arbetslag måste hittas. Styrelsen kommer att träffa intresserade
grupper och ge mer information. På gång!
En fråga från en medlem om möjligheter till lån för anslutningsavgifterna och utgifter för den egna
inkopplingen har väckts. Det är inget som samfällighetsföreningen blandar sig i och kan hantera.
Magnus Svensson ska lyssna med Roslagens Sparbank om deras intresse att administrera och ge
bättre villkor än Norrtälje kommun. Det ska vara frivilligt för den som är intresserad och man svarar
själv för ansökan och återbetalning av ev. lån med fastigheten som säkerhet.
Arbetet med djur till våra nyanlagda hagar för 2021 pågår.
Vid tillräckligt med snö ska Roine Bengtsson försöka anlägga skidspår med traktorn längs med några
stigar.
Föreningen har en skogsvårdsplan som borde informeras om på vår hemsida. Det skulle då bli
enklare att förstå varför det ser ut som det gör på vissa ställen. Länsstyrelsen kommer att göra
insatser nere vid Lötaviken, bl.a. hamling av träd.
I gruppen Vision Västanvik är majoriteten idag äldre medlemmar som varit med från gruppen
bildades 2013. Inget fel i det. Men vi saknar yngre och nya fastighetsägare, både kvinnor och män.
Som ser sig och sin familjs framtida fritidsboende eller som fastboende och har tankar på utveckling
av området. Malin Odell påpekade avsaknad av aktivitetsbanor för yngre och tonåringar. Förslag?
Ni som vill bli med i Vision Västanvik och/eller har förslag hur framtiden kan se ut, hör av er till
Olle Jansson 070-587 03 44 eller olle-jansson@live.se
Har ni förslag att ta upp? Ni behöver inte vänta på nästa möte eftersom det kanske inte blir så ofta.
Skicka mejl till Olle eller ring och prata med honom. Se ovan.
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