
Till Kolviks Samfällighetsförening 2014-12-29 

Motion 

Vid Tottkällevägen finns ett grönområde som sträcker sig från Tottkällevägen ner till 

föreningens gemensamma strand. Grönområdet är till för att öka tillgängligheten till bad och 

hav för områdets fastighetsägare. Detta grönområde är i behov av upprustning och vård. Vi 

önskar att styrelsen inspekterar området inför 2015 års årsmöte för att bereda underlag för 

åtgärder. 

Vi önskar medel för att genomföra följande åtgärder: 

 Trappan har genom åren förfallit och är i dag farlig att gå i. 

Vi önskar att trappan ersätts i sin helhet på samma sätt som är gjort för trappan mellan 

övre delen av Tottkällevägen och Kolviks brygga. 

 Upprustning av bryggan vid stranden. 

Bryggan är i behov av upprustning alternativt ersättas mot pontonbrygga. 

 Avverkning av träd. 

För att få ner ljus och sol till strandområdet behövs avverkning av de större träden. 

 Sand till stranden. 

För att öka möjligheten för bad så önskar vi att sand fylls på stranden. 

Med vänlig hälsning 

Ove Colhag 11:80 

Kaj Pettersson 11: 

Ronny Tallqvist 11:199 

Styrelsens synpunkter enligt följande; 

Styrelsen håller med om att trappan är farlig och måste rustas upp. Kostnaden för upprustning 

har styrelsen tagit med i budget för 2015. Upprustning av bryggan kommer att ske på 

städdagen av medlemmarna själva. Föreningen kommer att tillhandahålla material och 

medlemmarna får hjälpa till med arbetet. 

Avverkning av träd och påfyllning av sand har styrelsen svårt att ställa sig bakom. Bryggan 

ligger i norrläge och att avverka träd för att få ner sol till bryggan är inte möjligt utan att 

avverka hela skogen ovanför. Styrelsen tror att denna brygga kommer att användas för att gå 

ner till på kvällstid antingen för ett kvällsdopp eller för att njuta av lugnet vid vattnet men inte 

för att dagtid bad och sola. Föreningen har redan en badplats och styrelsen anser att det 

räcker. 

Styrelsen yrkar på bifall med föreslagna ändringar. 

  


