Västanviks Samfällighetsförening

Information nr 6 2016, från styrelsemöte den 27 oktober 2016
Styrelsen var beslutsmässig
”Backstugan en bättre mötesplats”
Inlämning av ansökan gällande ”Backstugan en bättre mötesplats” är flyttad till december då vi blivit anmodade
att ytterligare specificera våra kostnadskalkyler, kontakt har tagits med Jordbruksverket för hur kalkyleringen
ska utföras och redovisas.
Bygglov för Backstugan och friggebod är godkänt.
Medlemsregistret
20160705 Kåberg Pontus och Folkesson Kim
20161031 Brånn Tommy

Tomt 012 fritid
Tomt 282 fritid

Rapport från gruppen ”Ordningsregler på hemsidan”. Konstaterades att gruppen gjort en gedigen genomlysning
av hemsidan och kommit med väl genomtänkta förslag till ändringar. Bestämdes att anordna workshop i början
av nästa år med en grupp deltagare från ”ordningsregler”, ”Visionsgruppen” och styrelsen. Anne-Marie är
sammankallande.
Ekonomi
Anders gick igenom budgetförutsättningar. Beslutades att sända en förfrågan till områdesvärdarna om vilka
behov som finns av budgetmedel för arbetsinsatser, projekt under 2017 –inom respektive område samt en
kortfattad beskrivning om genomförande –tidplan –projektägare-osv.
VA
Det förekommer fortfarande nedspolade trasor och annat ovidkommande i avloppsnät och reningsverket, vilket
medför driftstörningar både i pumpstationer och reningsverk med onödiga kostander som följd.
Vägar
Under hösten har NCC utfört asfalteringsarbeten på de delar som bedömts ha största behov av förnyelse. Kvar
till 2017 finns ett par sträckor på Åtorpsvägen att utföra, Efter detta anses asfaltvägarna så god standard att
nästa större insats kan utföras om ca 5-7 år minst. Vilken typ av beläggning som skall användas då återstår att
se. För att få så bra anbud som möjligt bör man ha ytor mellan 5000–10000 m2
Lars Olov rapporterade att vinterväghållning kommer att ske lika tidigare år och med samma leverantör. Anders
Bard har inskaffat snökäppar då vårt lager av käppar har minskat i både antal och kvalitet.
Skogen och områden
Genomgång av trädfällning med Skogsstyrelsen kommer att ske den 15 november.
Flisning av rishögen kommer att ske genom att riset fraktas bort till värmeverk och flisas där. Detta kommer att
påbörjas närmaste veckan och när rishögen är bortkörd så ska området temporärt stängas av så att vi kan jämna
till och göra bättre plats för en ny rishög.
Henry har gått igenom skogsplanen med skogsentreprenör som ska återkomma med förslag på hur avverkning
på aktuella områden kan göras.
Rune ska nu vara på gång med att gallra i kärret vid Yttre Odensberg.
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Föreningen kommer att plocka ett antal undertryckta granar ca 10-15 cm i brösthöjd att användas till vindskydd
på norra udden i anslutning till Östgötaleden.
Hamnar
Vad har vi för ansvar för miljön i våra hamnar? Beslutades att ge Kjell i uppdrag att titta igenom skriften
”Hamnar för fritidsbåtar” och komma med ett förslag till miljöplan för hamnarna.
Rapport från möte med hamnkaptenerna. Det finns ett långsiktigt behov av nya bryggsektioner som behöver
tillverkas efterhand som hamnarnas ekonomi tillåter.
Vi har fått påpekande från sjöfartsverket att våra röd och grön farledsmärke i Hämtningsviken är olovligen
uppsatta. Bestämdes att Bosse fortsätter sin kontakt med Sjöfartsverket och att detta ska mynna i en ansökan om
tillstånd att sätta ut farledsmärkena.
Övriga frågor
Bosse rapport att Östgötaleden nu är markerad med målade märken och uppsatta pilar samt rensad från grenar
på stigen. Återstår några pilar och vindskyddet på norra udden. Spängerna mellan Yttre Odensberg och södra
udden behöver ses till och repareras på några ställen. Anne-Marie har meddelat kommunen att allt är klart.
Bosse och Anne-Marie ska delta i ett möte med ledningen för Östgötaleden den 3 november.
Rensning av dammen. Ansökan om tillstånd är diarieförd på länsstyrelsen, Anne-Marie håller kontakt.
Vi har nu för första gången råkat ut för vildsvin i Åtorp, de har bökat upp en stor yta både på och utanför
tomter. Boende i området har försökt att skrämma bort svinen med belysningar, radioapparater och liknande.
Föreningen har satt upp ett lågt elstängsel i hopp om att grisarna ska vända när de träffar på elsnöret.
Områdesvärden har föreslagit att återplantera de lövträd som har tagits ner och som medfört en försurning av
området.
Nästa möte
Torsdagen den 2016-11-24 kl. 18.00 i Backstugan
Sekreterare
Bosse Carlsson
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