
Nyhetsbrev	  för	  Västra	  Älvsala	  Tomtägareförening	  april	  2018	  
	  
Kära	  medlemmar!	  	  
Nu	  är	  våren	  äntligen	  här.	  Breviken	  glittrar	  allt	  mer	  –	  jag	  skulle	  tro	  att	  isens	  saga	  snart	  är	  
all	  och	  att	  blåsipporna	  tittar	  fram	  endera	  dagen!	  	  

Städdag	  5	  maj	  0900-‐1300	  
Vi	  hoppas	  på	  härligt	  väder	  och	  god	  uppslutning.	  Vi	  ska	  bland	  annat	  bättra	  på	  sandbotten	  
vid	  badet	  –	  mycket	  att	  skyffla!	  	  

Årsmöte	  i	  två	  omgångar	  
Som	  ni	  säkert	  redan	  noterat	  drabbades	  vi	  av	  en	  bugg	  i	  vår	  mejlsystem,	  vilket	  gjorde	  att	  
ett	  antal	  medlemmar	  inte	  kallades	  till	  det	  årsmöte	  vi	  hade	  21	  mars.	  Vi	  försöker	  lösa	  
detta	  pragmatiskt	  genom	  att	  hålla	  i	  årsmötet	  i	  två	  omgångar,	  där	  de	  som	  inte	  kallats	  till	  
den	  första	  omgången	  nu	  fått	  kallelse	  till	  en	  andra	  omgång	  den	  22	  april	  (även	  de	  som	  fick	  
kallelsen	  till	  21	  mars	  är	  förstås	  välkomna).	  1200	  hos	  mig	  på	  Näckrosvägen	  6,	  anmäl	  
gärna	  om	  du	  kommer	  så	  att	  vi	  kan	  planera	  för	  kaffe	  med	  tilltugg!	  
	  	  	  Årsmötes	  första	  omgång	  beslutade	  i	  enlighet	  med	  styrelsens	  förslag	  (se	  dokumenten	  
på	  vätf.se	  under	  Medlemmar/Dokument).	  Detta	  innebär	  bland	  annat	  att	  man	  tillstyrkte	  
verksamhetsplanen	  med	  i	  stort	  oförändrade	  avgifter,	  endast	  båtplatsavgifterna	  höjs	  i	  
enlighet	  med	  fjolårets	  beslut	  förnatt	  bygga	  upp	  föreningens	  bryggfond.	  Vidare	  röstade	  
mötet	  för	  att	  bastun	  införlivas	  som	  en	  sektion	  i	  föreningen.	  	  
	  	  	  Även	  valberedningens	  förslag	  till	  styrelse	  bifölls.	  Det	  innebär	  att	  vår	  hamnkapten,	  
Conny	  Zetterberg	  tar	  plats	  som	  ny	  suppleant	  och	  att	  Daniel	  Wiberg	  blir	  ny	  ledamot.	  Vi	  
tackar	  förstås	  avgående	  Ronny	  Johansson	  och	  Fredrik	  Holmgren	  varmt	  för	  allt	  de	  
bidragit	  med!	  Själv	  hade	  jag,	  som	  aviserat,	  velat	  lämna	  ordförandeskapet	  av	  hälsoskäl.	  
Men	  valberedningen	  lyckades	  inte,	  trots	  ett	  omfattande	  arbete,	  inte	  hitta	  någon	  kandidat	  
till	  posten.	  Så	  jag	  fortsätter	  tills	  vidare….	  
	  	  	  OBS	  att	  dessa	  beslut	  gäller	  endast	  om	  de	  sammanlagda	  röstetalen	  från	  bägge	  
årsmötesomgångarna	  ger	  majoritet	  (alla	  beslut	  i	  omgång	  ett	  var	  enhälliga).	  	  

Arbetet	  med	  deltaljplanen	  har	  startat	  –	  kom	  med	  synpunkter!	  
Värmdö	  kommun	  har	  startat	  planprocessen	  och	  börjat	  inventera	  i	  vårt	  område.	  Man	  
tänker	  sig	  ett	  formellt	  samråd	  med	  alla	  sakägare	  (fastighetsägare)	  sista	  kvartalet	  i	  år.	  
Men	  innan	  dess	  lär	  det	  bli	  en	  del	  kontakter	  med	  VÄTF:s	  styrelse.	  Inför	  dessa	  vill	  vi	  gärna	  
ha	  in	  förslag	  om	  vad	  den	  nya	  planen	  och	  VA-‐utbyggnaden	  särskilt	  ska	  beakta.	  Hittills	  har	  
vi	  fått	  synpunkter	  om	  t	  ex	  anslutningspunkter	  för	  va	  (för	  att	  minimera	  spräng-‐	  och	  
grävkostnader	  för	  oss	  fastighetsägare)	  och	  om	  planjusteringar	  efter	  det	  att	  Vattenfalls	  
gamla	  ledningsservitut	  dödats.	  
	  	  	  Kommunen	  har	  gjort	  en	  ny	  tidplan	  för	  arbetet	  med	  plan	  och	  VA.	  Enligt	  denna	  har	  tiden	  
kortats	  med	  ett	  år	  och	  VA-‐utbyggnaden	  beräknas	  vara	  klar	  under	  2022.	  (Ja,	  det	  verkar	  
som	  om	  vårt	  arbete	  för	  att	  påverka	  kommunen	  tagit	  skruv.)	  
	  

Mindre	  svall	  från	  MS	  Strömma	  Kanal?	  
På	  initiativ	  av	  vår	  hamnkapten,	  Conny	  Zetterberg,	  har	  vi	  samlat	  nästintill	  alla	  föreningar,	  
samfälligheter,	  båtklubbar	  och	  bolag	  vid	  Breviken	  (representerande	  cirka	  två	  tusen	  
båtplatser)	  i	  syfte	  att	  förmå	  Strömma	  Kanal-‐bolaget	  att	  reducera	  farten	  på	  MS	  Strömma	  



Kanal.	  Svallen	  från	  den	  båten	  är	  nämligen	  något	  alldeles	  i	  hästväg.	  De	  går	  hårt	  åt	  bryggor	  
och	  båtar.	  Vi	  ett	  möte	  i	  januari	  fick	  vi	  förståelse	  för	  detta	  från	  Strömma	  Kanals	  sida.	  Och	  
vi	  kom	  överens	  om	  att,	  direkt	  efter	  midsommar,	  tillsammans	  undersöka	  hur	  mycket	  
farten	  måste	  reduceras	  för	  att	  svallen	  ska	  bli	  acceptabla.	  	  

Alved	  att	  hämta	  på	  sjöängen	  
På	  sjöängen	  har	  vi	  låtit	  ta	  ner	  de	  alar	  som	  växte	  längs	  dräneringsdiket.	  Detta	  för	  att	  
hindra	  alrötterna	  att	  dämma	  upp	  diket	  och	  hindra	  avrinningen.	  Men,	  som	  en	  man	  i	  
grannföreningen	  påpekade	  häromdagen,	  det	  hade	  kanske	  varit	  enklare	  att	  leda	  om	  
diket.	  Att	  vi	  inte	  tänkte	  på	  det	  –	  pinsamt!	  
	  	  	  Så	  jag	  ber	  alla	  trädvänner	  om	  ursäkt.	  Men	  tröstar	  mig	  med	  att	  de	  flesta	  människor	  
föredrar	  öppna	  landskap	  vid	  vatten	  (enligt	  en	  tidningsuppgift	  häromdagen).	  
	  	  	  Hur	  som	  helst	  så	  finns	  det	  nu	  många	  enmetersbitar	  god	  alved	  att	  hämta	  på	  sjöängen.	  

Håll	  koll	  på	  vattenläget	  
Just	  nu	  är	  vattenläget	  gott,	  det	  finns	  mer	  grundvatten	  än	  normalt	  (se	  sajten	  
grundvatten.nu).	  Men	  läget	  kan	  snabbt	  förändras	  med	  en	  torr	  vår	  och	  försommar.	  Så	  
som	  vanligt	  gäller	  god	  hushållning.	  	  

Notera	  datum	  
Midsommarfirande	  fredag	  22	  juni	  
Sommarmöte	  lördag	  7	  juli	  1400	  
	  
Med	  soliga	  vårliga	  hälsningar!	  
Johan	  Åkerblom,	  ordförande	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


