
Den som äger en tomt i Västanvik, är också medlem i Västanviks Samfällighetsförening.

Vad är en samfällighet.

Västanvik består av 421 fastigheter. Därutöver 
finns inom området ”samfälld” mark och egendom; 
vägar, skog, ängsmark, hamnar, va-anläggning 
m.m. Dessa anläggningar är vår gemensamma 
egendom, som också ska skötas gemensamt. Läs 
mer om samfälligheten på hemsidan.

Stämman.

En gång om året, under våren, har Samfällighets-
föreningen en stämma (årsmöte). Stämman är 
det högsta beslutande organet i Samfälligheten. 
Stämman granskar det gångna årets förvaltning, 
beslutar om ansvarsfrihet och lägger upp rikt-
linjerna för framtida förvaltning. Stämman väljer 
styrelse och övriga funktionärer.

Styrelsens uppgift.

Styrelsen sköter förvaltningen av Samfälligheten 
enligt stämmobeslut, anläggningsbeslutet, sam-
fällighetslagen och föreningens stadgar, samt 
alla övriga tillämpliga lagar och bestämmelser för 
samfälligheter

Känn dig välkommen i Västanvik!

• ett paradis med höga naturvärden

• ett område som skapats för rekreation, bad, fiske och friluftsliv

• Västanvik vid Vättern, för boende och fritid året runt, i samverkan

Entrén till Västanvik, vid lönnarna i Rustninge

Vätterstranden är dramatisk vid Kagen

Sommarauktionen i Hämtningsviken



Årsavgiften till samfälligheten.

Bor man i Västanvik så är man skyldig att betala 
årsavgiften för den gemensamma skötseln, som 
stämman har beslutat om. Regler för när och hur 
avgiften ska betalas finns på föreningens hemsida 
http://www. vestanvik.se/FörBoende/Avgifter

Medlemsdemokrati, budgetprocess, stämmobe-
slut och genomförande. 

En samfällighetsförening bygger på att medlemmar-
na solidariskt bestämmer vad som ska utföras och 
genomföras, utifrån de regler som gäller i anlägg-
ningsbeslut och lagar om samfälligheter. I första hand kan du som medlem vända dig till din områdes-
värd med synpunkter på åtgärder och förbättringar. Alla medlemmar kan också via motioner till stäm-
man föreslå mer omfattande åtgärder och förbättringar. Om de beslutade åtgärder kan genomföras 
gemensamt av medlemmarna, så hålls kostnaderna nere. Områdenas röjdagar, Måndagsklubben 
och Växtgruppen är exempel på verksamheter som utför viktiga uppgifter till nytta och glädje för alla. 
Deltag du också! Ju fler som hjälps åt ju enklare blir det att hålla området snyggt och trivsamt. Läs 
mer om organisationen på föreningens hemsida http://www.vestanvik.se/ 

Skogen

Den samfällt ägda skogen har stor areal (nära 250 
ha).
Till största delen är skogen under naturvårdsavtal med 
Skogsstyrelsen. Dessa tecknades åren 2005-09 och 
gäller i 50 år. I avtalen finns reglerat hur skogen ska 
utvecklas under avtalstiden. Detta innebär att Skogs-
styrelsen äger beslutanderätten om vad som får och 
inte får göras i skogen. Läs mer om naturvårdsavtalen 
på föreningens hemsida
http://www.vestanvik.se/FörBoende/Skogen

Skog, ängar, kulturlandskap och fornminnen 

I Samfälligheten finns en stor areal som inte är un-
der naturvårdsavtal. Här råder vi gemensamt över 
vården. Hur vill vi att det ska se ut i Västanvik? Vill 
vi ha blomsterängar i midsommartid, vill vi se till att 
det finns öppna landskap i den gamla betesmarken, 
vill vi veta var och hur våra föregångare bodde och 
vill vi framhäva våra fornminnen? I så fall krävs det 
krafttag i de olika arbetsgrupperna, om vi inte ska se 
en förbuskning av vårt område.

Båtliv

Bor man i Västanvik är man med fördel båtägare. Västanvik ligger nära Vätterns norra skärgård. Vare 
sig man seglar, fiskar eller älskar att bada i kristallklart vatten, så har man ett eldorado inom räckhåll. 
Föreningen kan erbjuda båtplats i någon av de fem vackra hamnarna.

Hämtningsviken vid badet

Granskogen på norra udden

Kagensviken



Strövområden i Västanvik

Det som skiljer Västanvik från många andra sam-
fälligheter är våra stora strövområden. Här finns ett 
omfattande nät av stigar. Den vandringsled som 
följer stranden och går runt området är numera en 
del av Östgötaleden. Välkommen att uppleva natur, 
hembygdshistoria och naturvärden som hör till det 
finaste som går att uppleva.

VA-anläggningen

Föreningen äger anläggningen för vatten och avlopp. Denna är beskriven i detalj på föreningens 
hemsida http://www.vestanvik.se/FörBoende/Vatten och avlopp. Respektera reglerna att aldrig spola 
ned något i avloppet, som kan skada anläggningen eller miljön. Samfällighetens kostnader för repa-
rationer och avloppsrening blir då onödigt höga. 

Hänsyn och grannsamverkan

Västanvik är från början ett fritidsområde. Idag bor dock var fjärde fastighetsägare permanent i Väst-
anvik. Kan vi hjälpas åt att hålla koll på våra fastigheter när de är obebodda, så medverkar vi till att vi 
håller ovälkomna besökare borta. Anmäl dig till mobilappen Trygve för att kunna skicka och ta emot 
viktiga meddelanden. För att boendet i Västanvik ska bli trivsamt för alla, krävs att vi visar ömsesidig 
hänsyn till varandra.

I Västanvik har vi inte bråttom. 

Vi har hastighetsbegränsat till 50 km och till 
30 km på tvärgator med tomter. 

Har du husdjur?

Se till att du sköter din hund eller katt så 
att du visar hänsyn till dina grannar. Hun-
dar ska inte vara med på badplatserna. Då 
tänker vi på allergiker och personer med 
hundfobi. Kommunens föreskrifter för olika 
typer av husdjur gäller för hela vårt boende 
i Västanvik. Det finns många platser som 
går att använda när din hund vill bada.

Mer information finns på föreningens 
hemsida: http://www.vestanvik.se/

Åter igen Välkommen till Västanvik

En Himmelsk Plats På Jorden

Badet i Hämtningsviken

Vandringskarta Östgötaleden


