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Medlemsinformation till Snäckevarps Samfällighet och 

Vägförening 

Hej alla på Snäckevarp! 

 

 

 

Solen syns inte varje dag så här års men jag börjar ändå informationsbrevet med sol.  

Varför då? 

Vintersolen gör oss glada och varma även den mörka årstiden. Uppiggande kan man säga och det kan 

behövas i restriktionernas tider. Vi hoppas på solen! 

Vintersolståndet är snart här och då vänder det och går mot ljusare tider.  

Solenergi är hållbart och solenergi har vi nu inom samfälligheten! 

Närmare bestämt med nya egna solceller på Norrtorpsladans tak. Installationsprojektet har 

genomförts i snabb takt efter beslutet på årsstämman. Första elen producerade vi redan i september 

och projektet höll både sin tidsplan och kostnadsbudget.  

Bra jobbat av vår projektledare från styrelsen, Thomas Rasmusson! 

 

Fakta om vår nya solenergianläggning:  

➢ Solceller på taket: 70 styck Onyxiom nano med effekten 419 W per styck 

➢ Leverantör: PPAM Solkraft AB Ljungsbro 

➢ Effektgaranti: 30 år, Produktgaranti: 12 år, Livslängd:> 30 år 

➢ Beräknad årlig produktion; 28.700 kWh 

➢ Årlig besparing vid nuvarande elpris: 39.126 kr 

➢ Investeringskostnad: 453.500 kr varav statligt stöd på 90.500kr  

➢ Återbetalningstid vid nuvarande elpris: 9,3 år 

 

Möten - pandemi och restriktioner 

Alla av oss påverkas av pandemin. Håll avstånd och håll ut är ledorden idag. 

Våra styrelsemöten har naturligtvis i viss mån också påverkats av pandemin. Dock har alla 

styrelsemöten hållits enligt plan. Det har varit en mix av fysiskt deltagande och digitalt deltagande på 

mötena.   

Informationsmötet ställde vi in i somras men årsstämman hölls med minimerat deltagande fysiskt vid 

Norrtorp. 

Utomhusaktiviteterna som städdagen och Slåtterdagen på Hagby äng var ju utomhus så de 

genomfördes enligt planen dock med väldigt klent deltagande på slåtterdagen. 



Det som tyvärr aldrig hann komma igång riktigt under året var det tänkta arbetet i Trivselkommittén. 

Där ger vi naturligtvis inte upp utan här väntar ett försök till omtag. Se nedan. 

Likväl hoppas vi verkligen att midsommarfesten går att arrangera under 2021.  

Vi hoppas också att vi ska kunna låta några av våra historiekunniga ”seniorer” inom föreningen ha 

några intressanta berättarträffar i sommar om hur det var på Snäckevarp för länge sedan. 

 

Kolla in dessa uppdaterade dokument på hemsidan www.snackevarp.se 
Som vanligt har vi även i år uppdaterat tre viktiga dokument om vår samfällighet och vägförening. 

Det gäller ”Välkommen till Snäckevarp” och ”Trivselregler i Snäckevarp” båda med länkar på 

hemsidans första sida. Det tredje dokumentet finns under ”vägförening” och heter ”Plan för 

väghållning och trafiksäkerhet”. 

 

Ekonomi 
Några ord om samfälligheternas ekonomier vill vi alltid ge. 

Samfällighetsföreningens ekonomi beträffande utfall och prognos för året följer i stort den budget 

som beslutats av stämmorna. För att finansiera ovan nämnda solceller har vi i linje med 

stämmobeslutet tagit ett 15 årigt lån i Valdemarsviks Sparbank. Det statliga stödet för solcellerna har 

vi inte fått ännu på grund av lång handläggningstid på länsstyrelsen. 

Även vägföreningen följer sin plan. Vi har inte några större projekt utöver normalt underhåll i år. Ska 

det bli några avvikelser från budgeten lär det bero på kung Bore, dvs om det blir mycket eller lite snö 

och halkbekämpning under vintern. 

 

Vägar  
Våra vägar sköts så att de är trafiksäkra och underhålls på rätt sätt. Hur detta går till finns beskrivet i 

dokument ”Plan för väghållning och trafiksäkerhet”. 

Under hösten har vi inspekterat träd, buskar och annan växtlighet som kan finnas för nära inpå våra 

vägar och minska trafiksäkerheten. Det fanns en hel del och dessa träd och grenar har nu avlägsnats.  

Nu väntar troligen snöröjning och halkbekämpning. 

 

Norrtorp vår gemensamma träffpunkt 

Trots pandemin så har poolerna haft många besökare i somras. Tyvärr märkte vi under badsäsongen 

att den lilla poolen barnpoolen hade en vattenläcka på något rör. Så snart badsäsongen var över 

grävdes detta upp och åtgärdades. 

När det gäller uppvärmningen av båda poolerna numera så fungerar den nya värmepumpen som 

installerats för att värma dem bra. Sommaren 2021 kommer dessa värmepumpar att värma men då 

med drivning av egenproducerad sol-el. 

 

 

 

http://www.snackevarp.se/


Jag och många med mig tycker att vi har en fin och välskött anläggning vid Norrtorp. Den är omtyckt 

att nyttja och bidrar även positivt till värderingen av våra fastigheter inom Samfälligheten.  

Kan den bli ännu bättre? 

Ja, vi tror det. För i den plan som presenterades på årsstämma ingår att förstudera renovering av 

tennisbanan och / eller anlägga en ny Padeltennisbana vid Norrtorp. Om ett av eller båda dessa 

projekt skulle genomföras skulle det säkert bli ett lyft. Resultatet av dessa förstudier kommer att 

presenteras inför stämman 2021. 

Vad är Padeltennis? 

Padel (eller padeltennis) är en racketsport som kan ses som en blandning mellan tennis och squash. 

Det spelas på en plan med två planhalvor avskilda av ett nät, precis som tennis. Däremot så kan man 

även använda sig av väggarna i spelet - vilket mer liknar squash. En normal padelplan har måtten 

10x20 meter och på den planen spelar man alltid dubbel dvs fyra personer. Baktill, och en bit på 

sidorna är det glasväggar. På resterande del av sidorna är det galler. Inom landet anläggs många nya 

Padelbanor idag. Snart finns det över sexhundra i Sverige och i Valdemarsviks kommun finns två 

banor idag vad vi vet. En på Grännäs i Valdemarsvik och en i Gusum. 

 

Hamnar 
Vår hamnansvarige, Hans Westberg har gjort ett bra och viktigt arbete för framtiden och infört ett 

digitalt båtregister. Här kan vi nu snabbt och enkelt se uppgifter om båtplatserna, båtägarna och 

båtarna som ligger i hamnen. Utifrån detta kan vi också lättare planera var båtar ska placeras utifrån 

sin storlek och även se om vi har rätt antal och typ av båtplatser inom Samfälligheten.  

 

Utveckling 

Vi har gjort en slutlig bedömning angående behovet av investeringen i ytterligare en ny bryggvinge 

med Y-bommar i Rågetehamnen som finns i våra planer. Resultat är att detta projekt skjuts på 

framtiden. Istället kommer vi att förbättra brygga B i Rågete och uppgradera den med nya Y-bommar 

efter behov. Detta ger nya båtplatser med Y-bommar till ett lägre pris än en ny bryggvinge.  

Parallellt med detta är det dags att förbättra de befintliga boj-platserna som finns vid den fasta 

bergsbryggan i Rågete. Bojarna behöver bytas ut, riktas upp och märkas så att man lättare kan lägga 

till vi just sin boj-plats.  

Vi har också planer på hur vi ytterligare kan förbättra våra hamnar och återkommer med detta på 

kommande informationsmöte. 

Trots vintern - tänk på att det snart är dags att höra av sig till vår hamnansvariga om ni önskar en ny 

båtplats till våren. Vi har lediga platser och prisnivån är mycket låg jämfört med närliggande 

alternativ.  

 

Badmöjligheter 

Förbättringsprojektet av badstranden i Fyrfjärden är genomfört. En stor mark-duk med fin sand 

ovanpå lades ut i våras 2020. Från gräskanten och ca 20 meter utåt. Nu har vi en fräsch betydligt 

större sandstrand (lekområde) på land för gänget med hink och spade. Här har det verkligen lekts i 

sommar. Utåt i vattnet har vi naturligtvis också fått bättre botten med mark-duken och med ny sand 

ovanpå. 



Nya badstegar 

För de som vill använda badstegar så finns nu en ny uppfällbar installerad längst ut på den östra 

bryggan. Man kommer då direkt ut på djupt vatten och kan slippa känna vissa undervattensväxter. 

Eftersom stegen är uppfällbar så tas den inte bort på vintern och kan sålunda användas för vinterbad 

(om det inte finns is). Någon som vågar?  

Ytterligare en uppfällbar badstege som finns ute året runt har också kommit på plats under året. Den 

finns ute på klipporna vid Stugudden. Historien bakom den badstegen är en medlemsmotion som nu 

verkställts. Mycket välutnyttjad under sommaren.   Vinterbadare även där…vi får se? 

 

Mark och skog 

Efter förra vinterns plockgallringar och naturvårdshuggningar är de större delarna i gällande 

Markvårdsplan genomförda. Vi kan också se att riset som legat och torkat från dessa huggningar nu 

också är borta och har blivit till flis och inkomster för samfälligheten. 

Vi har under några höstveckor haft fokus på att plocka bort granar som varit angripna av den 

förhatliga granbarkborren. Det är nog tyvärr inte sista gången vi kommer att få avverka angripna 

granar i våra skogar.  

Vi har nämnt tidigare att fler medlemmar har framfört att vi ska öppna upp vissa skogspartier runt 

våra gångvägar för att bland annat få mera sjökontakt på våra promenader. Detta tycker styrelsen 

också och vi har delvis redan påbörjat detta arbete. Tittar man på gamla foton från 1970-talet som de 

som bott här länge kan visa upp så ser man att dessa marker var mycket öppnare då och det är något 

som vi nu vill försöka att återskapa. 

Det pågår också ett inventeringsarbete av våra skogsområden som ska ligga till grund för kommande 

års markvårdsplaner och som ska beslutas på nästa årsstämma. 

 

Lämna er e-postadress till: info@snackevarp.se 
Ovan ser ni hur samfällighetens e-postadress ser ut.  

Nu önskar vi att få den e-postadressadress från er som vi kan använda vid kommunikation som rör 

just din fastighet på Snäckevarp.  

Detta är ett led i att minska bla pappers- och porto-kostnader. Vi får också en möjlighet till en 

snabbare kommunikation med medlemmarna via e-post.  

Så har ni e-postadress och vill kommunicera med den så skicka in den nu direkt till Samfällighetens 

 e-postadress:  info@snackevarp.se  

Glöm inte att ange ert fastighetsnummer och ert namn i mailet.  

Även om ni tror att ni tidigare lämnat er e-postadress så gör det nu igen, så vi nu får aktuella och 

användbara e-postadresser i våra register.  

Vi lägger in den i vårt adressregister och kommer att börja använda under den under 2021 för 

information och kanske även för fakturering i framtiden. Notera att vi kommer att hantera den så att 

den inte sprids till andra i samband med exempelvis utskick från oss. 
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Medlemmar till Trivselkommittén på Snäckevarp 

Vi skulle vilja vidareutveckla vår nystartade Trivselkommitté för att öka och bredda engagemanget i 

föreningen så att vårt fina område fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt för oss alla. En första 

gruppering hann bara med ett par träffar innan Covid slog till så nu vill vi göra en ”nystart”. 

Trivselkommitténs syfte 

Snäckvarps samfällighet omfattar mycket gemensamt med bland annat anläggningar, badplatser, 

gångvägar och strövområden.  

Den gemensamma marken och rekreationsområdena är samfällighetens största tillgång och 

Trivselkommittén ska bidra till att medlemmarnas önskemål om att utveckla och vårda dessa 

tillgångar tas till vara och att stärka samvaron och engagemanget i föreningen.  

Genom Trivselkommittén kan du  

➢ Föreslå utveckling av attraktiva delar i området inom ramarna för övriga styrdokument och 
intentioner 

➢ Föreslå och genomföra trivselaktiviteter såsom gemensamt midsommarfirande  
➢ Arrangera och/eller stödja vårdande aktiviteter såsom städdagar och ängsslåtter 

 

Vi tänker oss en gruppindelning baserad på olika områden av samfälligheten.  Fokus ligger på 

strandnära områden, gångvägar samt de viktiga återkommande aktiviteterna såsom 

midsommarfirande, städdag och ängsslåtter. Alla boende i området kan anmäla intresse för att 

engagera sig i en eller flera av dessa grupper, beroende på var man känner att man vill bidra.  

En kontaktperson utses för varje område. Denna person fungerar som sammanhållande i gruppen 

och kallar till möten och sätter agendan i samråd med gruppdeltagarna. Kontaktpersonerna ingår i 

Trivselkommittén där gemensamma ärenden diskuteras och behandlas och vi kan förbereda förslag 

för styrelsen. Gemensamma möten i trivselkommittén 2 gånger per år samt efter behov. 

Förslag på grov uppdelning i områden och kontaktpersoner i Trivselkommittén: 

 

Snäcknäs Stefan Eriksson nr 5 

Norrtorp Kontaktperson sökes 

Långvik Stugudden och 
Rompudden  

Per Pettersson nr 104 

Fyrtorp Kontaktperson sökes 

Mörkebås Kontaktperson sökes 

Drottningsvik Kontaktperson sökes 

Aktivitet: Midsommarfirande Elisabet Maddison nr 179 

Aktivitet: Ängsslåtter Kontaktperson sökes 

 



Några namn är redan klara men nu är vi intresserade av att komma i kontakt med flera medlemmar 

som kan vara kontaktperson för något område. Vi tar även gärna emot namn som deltagare i olika 

grupper om du inte vill vara kontaktperson. Frågor besvaras av Kristina Swenningsson och intresse 

kan anmälas till henne eller via vår mailadress info@snackevarp.se 

 

Komihågruta: 

Vi samlar lite fakta här i slutet av brevet som vi tror att ni har nytta av att veta och att komma ihåg: 

DATUM VAD 
2021-01-01 Kodbyte i hänglåsen för Rågetehamn, Ristipp och Norrtorpsladan. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Koden är ju bara till för våra medlemmar så ovanstående rad visas inte på 
medlemsbrevets hemside-version. 

2021-01-15 Senaste datum för uppsägning av båtplats för sommaren.  
Meddelas hamnansvarig Hans Westberg. 

2021-05-15 Samfällighetens städdag  

2021-06-05 Informationsmöte i Norrtorpsladan 

2021-06-11 Poolen öppnar vid Norrtorp 

2021-06-25 Midsommarfirande 

2021-07-03 Årsstämmor i Norrtorpsladan 

2021-08-21 Slåtterdag Hagby äng 

 Kom ihåg att meddela ändrade ägarförhållande på fastigheter till vår 
ekonomiansvariga Margareta Adolfsson 

 Grannsamverka!  
Var nyfiken och notera ovanliga händelser. Rapportera i appen Safeland 

 Nästa informationsbrev planeras komma i april 2021 

 

 
Sköt om er och hoppas att vi snart kan träffas under normala omständigheter. 
 

Vi önskar Er alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

 
Snäckevarps styrelser genom 

Mats Rosander 
Ordförande  
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