
Till Saltviks Samfällighetsförenings medlemmar 
 
 
Hösten närmar sig och vi har ännu några sommardagar i Saltvik. Tack till alla er som deltog 
på arbetsdagen och lyskvällen 30 augusti. Tack till Roffe, Ove, Karin, Kerstin m.fl. som 
förberedde och genomförde detta. Roffe, Ove m.fl. har arbetat med att röja sly. Mattias, 
Magnus, Peter L m.fl. har rustat upp lekplatsen och förberett för en ny pulkabacke. Familjen 
Grägg har donerat en bastubarack mm. Andra har också donerat saker till vår gemensamma 
förening. Sommarens höjdpunkt var Jessicas sommarcafé. Tack till er alla! 
 
För Vattenverket används det nyborrade hålet. Lab.prov visar på tjänligt vatten med 
anmärkning. Vi har fått bort den tidigare höga järn- och manganhalten men kloridhalten är 
högre än tidigare. Konsekvensen är att vattnet blir aggressivt och skapar korrosion i våra 
vattenledningar, diskmaskiner, varmvattenberedare mm. Detta leder till att våra apprater kan 
gå sönder i förtid med vattenläckor som följd. Smaken på vattnet kan bli bättre. 
Föreningsstämman 6 augusti beslutade att investera i en reningsanläggning med omvänd 
osmos för att få ett smakligt och hälsosamt vatten. Detta kommer vi att finansiera med ett lån 
och kostnaderna medför att vi höjer avgifterna för vatten med 1000kr/år (83kr/mån) för 
fastboende och med 500kr/år (42/mån) för sommarboende. Avgifterna kommer att vara:  
   
   Vatten Vägar Totalt 
Fastboende/Full andel  2000 1300 3300 
Sommarboende  1000 1300 2300 
 
Vi kommer att ha en arbetsdag och vårfest 25 april - boka in detta redan nu! 
 
Information från styrelsen kommer att sättas upp på anslagstavlorna. Samma information 
kan skickas till era mailadresser vi vill att ni meddelar dessa till dahlins@telia.com  
 

           
 
Vi engagerar oss för att få bredband med datafiber till Saltvik. Anslutningsavgiften kommer 
att vara ca 12 000/kr per hushåll. Vi behöver intresseanmälningar för att genomföra detta. Är 
du intresserad så maila orjan.ljungberg@solvingefeso.com eller ring 070-329 75 52 
 
Föreningsstugan går att hyra för 300kr/dygn, kontakta Ove Olsson 070 – 23 47 418  
 
 
Styrelsen 


