
Snäckevarp i april 2021 

Medlemsinformation till Snäckevarps Samfällighet och 

Vägförening 

Hej alla på Snäckevarp! 

 

Solen levererar (1)       
Bilden nedan visar vår produktion i solcellerna under mars månad 2021. Den 23/3 var soligast och 

den dagen producerade vår anläggning nästan 160kWh. Mars månad är den bästa månaden hittills 

sedan våra mätningar startade i oktober 2020. Totalt i mars producerades 2776kWh. Under 2021 har 

hittills 4500kWh producerats. Det ska bli roligt att se hur mycket vi kommer att producera de 

månader som nu kommer när solen kommer att lysa mer och starkare.  

Vilken blir årets soligaste dag? Ni ska få veta när vi har facit.

 



Solen levererar (2)       

På ett sätt ännu viktigare än våra solceller levererar solen när den ger oss människor kraft och gnista 

att hitta ut till Snäckevarp. Vårkänslor finns i både skogar och hus.  

Vi hittar ut på tomter igen, promenaderna ökar, kaffekorgar, utflykter, båtturer och bad.  

Alla hoppas ju också på att solen och värmen parallellt med vaccinering i våra kroppar också ska ge 

en nådastöt till den här förb...ade pandemin som gör att vi inte kan leva och träffas som vi normalt 

kan göra.  

 

Möten - pandemi och restriktioner 

Några ord om pandemin. Våra styrelsemöten i samfälligheterna har delvis varit digitala med inslag av 

utglesade styrelsemedlemmar vid ett långt bord i Norrtorpsladan. Vi håller avstånd. Alla planerade 

styrelsemöte har på dessa sätt kunnat genomföras. 

Restriktioner som nu gäller kan komma att förändras i början av maj och vi håller verkligen alla 

tummar för att smittspridningen ska gå ned så att informationsdag, midsommarfirande och 

årsstämma kan genomföras normalt eller möjligen med rimliga anpassningar. 

Städdagen som är närmast planerad den 15/5 är ju en utomhus aktivitet som vi räknar med att 

genomföra ”tillsammans” i mindre grupper på lämpliga avstånd. Mera information om detta kommer 

på hemsidan.  

Osäkerheten när restriktioner kommer att ändras i framtiden gör att det kan komma besked ganska 

nära inpå en av våra aktiviteter om/hur den kan genomföras. Vi ber er hålla ögonen öppna för detta.  

 

Ekonomi 
En förändring inom ekonomihanteringen i samfälligheterna är att Margareta Adolfsson som varit vår 

ekonomiansvariga sedan 2012 kommer att sluta. Hon har sålt sin fastighet och flyttar ifrån 

Snäckevarp. Margareta har varit en stor tillgång för samfälligheterna. Hon har skött vår redovisning, 

våra betalningar, fakturor och bokslut på ett mycket bra sätt.  Med stor kunskap, noggrannhet och 

perfekt tidshållning har hon gjort arbetet med ekonomin tydlig och förutsägbar för oss i styrelsen. 

Stort tack till dig Margareta och lycka till i Linköping! 

Att Margareta skulle sluta nu till sommaren har vi i styrelsen vetat om en period så sedan några 

månader har vi jobbat med att hitta en ersättare. Några av er har kanske sett vår annonsering efter 

ersättaren.  Nu är den processen avslutad och det känns mycket bra och roligt att kunna skriva att vi 

nu har en ny ekonomiansvarig för samfälligheterna som tar vid efter Margareta from 2021-05-01.   

Vår nya ekonomiansvariga heter Birgitta Johansson.  

Hon är auktoriserad redovisningskonsult och jobbar alltså med ekonomi till vardags. Hon har också 

sedan många år en koppling till Snäckevarp genom sin familj. Idag är Birgitta delägare i en fastighet 

på Norrtorpsvägen. Det var därför Birgitta sökte det utannonserade jobbet. Efter styrelsens 

utvärdering stod det helt klart från båda sidor att det var Birgitta som skulle ha jobbet.  

Lösningen innebär att Birgitta blir timanställd enligt ett tecknat avtal för att sköta vår ekonomi.  

Hon rapporterar regelbundet till styrelsen och tillträdet sker när vi byter räkenskapsår, dvs from 

2021-05-01. Överlämningen har redan påbörjats och vi återkommer med kontaktuppgifter och 

eventuella förändringar som bytet till Birgitta medför. 



Innevarande års ekonomi för Vägföreningen kommer att innebära ett överskott. Anledningen är att 

trots några riktiga snöväder och ishalkor har inte alla budgeterade medel för vinterväghållningen 

behövt utnyttjas. Vintern var kort men intensiv. Överskottet som vi kommer att få föreslås att det tas 

med inför kommande år för att bland annat kunna hjälpa till och finansiera kommande asfaltsprojekt 

eller vintrar som kräver mera snöröjning.  

Det ekonomiska utfallet inom Samfällighetsföreningen styr vi så att det kommer att hamna ungefär 

på budget. 

Hamnar och stränder 
En hel del är på gång i hamnarna.  

Den nya bryggvingen i Rågetehamnen som vi hade beslutad i vår rullande 5-årsplan ”läggs på hyllan”. 

Behovet av nya båtplatser med Y-bommar är inte riktigt så stort så att själva investeringen på runt 

300.000 kr kan motiveras. Dock har vi hittat en annan mera optimal lösning som löser det aktuella 

behov av nya platser med Y-bommar som finns inom samfälligheten. Lösningen är att vi riktar upp 

och reparerar brygga B samt förser den med nya Y-bommar.  

Det som vi också gör nu under våren är att byta ut förtöjningsbojarna längs den fasta bergsbryggan 

samtidigt som de nya bojarna riktas upp. De kommer också att märkas upp så att man ser sitt 

nummer från sjösidan. Viktigt är också att de nya bojarna blir av ett material som är betydligt mer 

miljövänligt än vad det är i de gamla bojarna.  

I Rågetehamnen kommer också en trappa ute på den fasta gångbryggan att repareras.  

Även Notbryggan behövde underhåll. Reparation och upp-riktning av bryggan har precis gjorts i 

dagarna. 

Dessa projekt och det faktum att vi även de kommande åren måste börja att reparera den fasta 

bergsbryggan i Rågetehamnen gör att styrelsen beslutade om en höjning av avgifterna för våra 

båtplatser. Priserna för våra båtplatser har inte ändrats sedan 2014. Då beslutade vi om en 

prissänkning med 20%. Den höjning vi nu beslutat göra innebär att vi nu är tillbaka på den prisnivå 

som vi hade 2014. 

Vi ber även er alla att kolla på de regler som samfälligheten har beträffande båtar i hamnarna och vid 

våra stränder. Flertalet regler för hamnarna står på de hyreskontrakt ni har för båtplatsen men 

helheten som även innefattar hur vi får lägga mindre båtar vid vissa anvisade platser vid strandlinjen 

finns på vår hemsida under ”Trivselregler för Snäckevarp” 

Det viktigaste sist. Tänk på säkerheten när ni är ute på sjön. Jag såg i nyhetsprogram nyligen att 

drunkningsolyckorna ökar igen i Sverige. Sådant som inte får hända! 

Badmöjligheter 

Att badstranden var välbesökt förra sommaren kan man verkligen säga. Den minnesgode kommer 

ihåg att jag i höstens infobrev skrev att de nya uppfällningsbara badstegarna skulle ligga kvar under 

vintern till nytta för alla vinterbadare…..och ser man på… särskilt på lördagar har jag sett att det 

badats hela vintern. Modigt och skönt kan jag tycka. Borde fler av oss försöka? 

En av de tråkiga sakerna förra sommaren var att det periodvis var mycket gås-skit på badstranden. I 

ett försök att minska detta pågår just nu skyddsjakt på gäss vid badstranden. Vi hoppas att det blir 

bättre av detta så att städjobbet blir mindre för att få en fräsch badstrand. 

 



Markvårdsplanen 2021 
Styrelsen förbereder nu den uppdatering av markvårdsplanen som ska föreslås stämman i sommar. 

Vi kan redan nu berätta att den kommer att innehålla en ny del som handlar om kulturmark och 

kulturminnen som finns inom vårt område. En inventering av dessa har redan startat och det 

kommer säkerligen att få till resultat att vissa områden behöver underhållas lite mer samt att vi 

kommer att sprida information om var kulturminnen finns och vilken historia som ängar, 

stengärdsgårdar och torpruiner har.  Det är inte bara ett vackert område vi förvaltar utan även ett 

med en spännande historia kan jag lova.  

Parallellt med detta kommer givetvis även aktiviteter för att sköta våra skogar att uppdateras. 

 

Det ska inte växa Parkslide på Snäckevarp! 
Som många känner till finns det växter som introducerats i naturen utanför sitt ursprungliga område 

och därifrån sprider sig ohämmat och hotar vår biologiska mångfald. Dessa växter brukar kallas 

invasiva.  De sprider sig av egen kraft skadar ekosystemet och hotar den biologiska mångfalden. De 

kan ha negativa effekter på jordbruk eller påverka hälsan negativt hos djur och människor. 

En invasiv art som sprider sig i naturen och kanske inte så många känner till är Parkslide , se bilden.  

 

Parkslide är en flerårig, storväxt ört. Den är upp till 3 meter hög och ett mycket långsträckt grovt 

rotsystem. På äldre individer är stammen vedartad och ihålig.  

Parkslide har setts på Snäckevarp, bland annat vid Norrtorp och på vår Ristipp. Den kan snabbt få 

spridning genom rötter och växtdelar. Att den nu hamnat på vår ristippen är ett tydligt bevis för att 

man inte ska kasta växtdelar på komposten. Spridningen ökar i Sverige och bra sammanfattningar hur 

man kan utrota och skydda sig finns bland annat på länkarna nedan. 

www.viivilla.se/tradgard/parkslide 

www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/tradgard/plantera/hur-blir-jag-av-med-parkslide/ 

 

http://www.viivilla.se/tradgard/parkslide
http://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/tradgard/plantera/hur-blir-jag-av-med-parkslide/


Norrtorp vår gemensamma träffpunkt 

När detta skrivs hoppas vi i styrelsen att huvuddelen av våra aktiviteter kan genomföras i sommar. Vi 

räknar med att poolen öppnar enligt planen i juni.  Läckaget i lilla poolen är reparerat och i år 

kommer uppvärmningen av båda poolerna att ske med den sol-el som vi själva producerar.  

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.  

På informationsmötet kommer vi att presentera och diskutera hur långt vi har kommit i förstudien 

vad gäller renovering av tennisbanan och en eventuell anläggning av en ny Padeltennisbana. 

 

Engagemang och trivsel 
Vi vill gärna genom engagemang skapa mera delaktighet och utveckling av vår samfällighet. Vi har 

därför skapat något som vi kallar trivselkommitté. Den är helt otvungen men försöker ändå att fånga 

upp idéer, frivilliga krafter som kan bidra till samfällighetens utveckling, gemenskap, skapa trivsel 

eller i sin enklaste form bara träffa grannarna vid någon gemensam aktivet.  

Vi får se det som ett långsiktigt projekt med avseende på de restriktioner och begränsningar som 

pandemin lägger på oss. Men vi hoppas att fler ska vara intresserade nu när vaccineringstakten ökar 

och vi kommer att kunna träffas mera normalt igen.  

Vi har ju en del områden som man kan engagera sig i om det känns intressant.  

- Snäckevarps midsommarfirande 

- Trivselaktiviteter 

- Naturvård på Snäckevarp, tex ängsslåtter och slyröjning promenadstråk 

- Städdagar 

- Snäckevarps historia 

Några har redan visat intresse men vi vill ha kontakt med flera medlemmar som kan vara 

intresserade av detta.  

Hör gärna av dig till Kristina Swenningsson i vår styrelse direkt (kristina@ledarcompagniet.se, 0709-

567005) eller via vår mailadress info@snackevarp.se 

När det gäller Snäckevarps historia är en aktivitet redan planerad och som vi förhoppningsvis kan 

genomföra i sommar (om restriktionerna tillåter) Det är Per-Erik Lundh som kommer att hålla ett 

föredrag om Snäckevarps historia i Norrtorpsladan.  

 

Lämna er e-postadress till: info@snackevarp.se 
Vi har efterlyst era e-postadresser för att kunna gå över till att skicka ut information till er via e-mail. 

Hittills har vi fått in 134 e-postadresser och vi vill gärna ha in flera. 

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

kommunikation med medlemmarna via e-post.  

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 lämnat er e-postadress för länge sedan så gör det nu igen, så vi nu får aktuella 

och användbara e-postadresser i våra register.  

mailto:kristina@ledarcompagniet.se
mailto:info@snackevarp.se
mailto:info@snackevarp.se
mailto:info@snackevarp.se


Detta informationsbrev skickas bara ut det via e-post och läggs det på vår hemsida. Ett anslag om 

detta sätts upp på våra anslagstavlor samt att de som önskar ett pappersexemplar kan hämta ett i 

Norrtorpsladans samlingslokal. 

  

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 
2021-05-15 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 

2021-07-05 Snäckevarp golfen 

2021-07-12 Snäckevarp Sail Week 

2021-08-21 Slåtterdag Hagby äng 

Kom ihåg Meddela ändrade ägarförhållande på fastigheter till vår ekonomiansvariga 
Margareta Adolfsson, efter 2021-05-01 till vår nya ekonomiansvariga Birgitta 
Johansson 

Kom ihåg Kodbyte from 2021-01-01 i hänglåsen för Rågetehamn, Ristipp och nyckelskåpet 
utanför Norrtorpsladan. 
Ny kod: xxxx fås i den version av nyhetsbrev som går ut via mail 
Koden är bara till för våra medlemmar så ovanstående rad visas inte på 
medlemsbrevets hemside-version. 

Kom ihåg Gör det svårt för objudna gäster, grannsamverka!  
Var nyfiken och notera ovanliga händelser. Rapportera i appen Safeland 

Kom ihåg Nästa informationsbrev planeras komma i december 2021 

 

 
 
Snäckevarps styrelser genom 

Mats Rosander 
Ordförande  
 
 


