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Ar 2ooo nra. Barsvikens samfallighel25 aro.h der finns anledning ait
uppdatera vad em geller i denna lijr bade fdr samla och nya medlemmar'
F.jrelig!:ande material skall dArfdr ses som en a jouridring av en tid'sare
gjord p.escntalion av Batsvikens SamfalliSher.

Cenom ctt uppskattat iniiiativ av Einar Ande.sso. har vi |alr tiilganA iill
dokumern som besknver vart omrades historia pa ett iascinerande san.

Enligt hisloricforskaren Albin Andersson omnAmns namnet Breedv'ik fitF
sta seneen i en dondclsliinAd frAn 1573 (l) sa vi har en del att g.mensamt
irjralta och varna om. Man raknar hed ati ar 8so bestod Nenninge och
Brevik ar €n arkipilag av dar eller holma. De nuvarande bebygada tom
ierna r dessa Llar bg da under vat€., varfd. dessa blar nog kan .aknas
som de \ngsLa 

' 
socknen.

Pa uddcn moi Akerdljarden haf man lunnit cn CravhoA som daieras lran
aOO- I oO0 ralel I narliggande omrede har man Alen rlrnnit lAmmnga. a!
befesnnrgtrr fmn l700ralet, den rid da li maste idrsrara oss mot ryska

Vad sonr r.i!g inn€Iartas i Bntslikens Samfallighei ar saledes en del av etr
ursprungLLr Brcedvuk va6 ursprung ar val dokumenrerar' Vafl omrade'
sotu ha, snra fntrer r Atlundaiand, a. en rackcr .ch vAlskdtt del av Rosla

Radmans.i Brclik lritidsomrade urgors a! de gamla fastighelerna Brevik
1:7 o{i l:l T.lrlarcalcn erdrer 35 har Inom omradet finns loa tomter
o.h lAir . r r  in ,  rLk.n l icger "cammelgarden" B.cvik l :12,  som d.ck inte
r i l lh in s.  r r la l l ,ahel . i .

Fritidsrr:iiad.ts la.st! e!app cxploaterades o.h i6rsalningen at tomter
staflail :.,iar E!r andra eEPP, Brevik 1:2, expl.atcfades 1982.

rr . , . , i l t rnret  har\ i  nu e{ f inr  komplctrom.adc s.m Yr h.ret t
'r r d.sr:r liir art varda och inle minst lerdeslikra inldr komman

St\rr l \ - .  l i  Af  r l  2000
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Bitlviteft ssmfiiulghct!fdrentng

C.EelFmma alllgtntlg.r
Till omrader h6. elt anralgemensamma anHggningar som har riUkommet
fd. art skapa samh6.ighet och ldrutsattningar fd. att omradet skall kunna
fungera pa ett bra sall Delta ar et! gemensmr ansvar och kraver eti ak
tivr engagenang iran alla iasti8hetsega.e under ko.tare eller hngre perio
der. Alla ha. ri nagon cgenskap eller kunnande som kan komma samfel
ligheren rill sodo som alla litreningar behdver vi stlrelsehedlehmar och
fdr att de olika a.Egsninaa.na skall funsera p:r basta sAt behrjvs verdar.
Der galer bda alt s6ka efter ocb locka fram de medl.ftmar soh bes,lter
det kunnande som passar i var verksamhet

I de gemensamma anhggni.garna inga. idag iramloralil anordningar fdr
varl dricksvaren va(!entorsdrjningsanHegningeD b€srar idas a! borrade
brudnar. pump.r, Pumphus. hl drofor.r och resenoar samt vattenle<l

I exploale.ingsalraler mellan Dala.d Fastighets AB o.h Norrraljc ang€s S 3
vad som skall gella berrefian.ie vatt€nfd.s6.jninEen

'S 3 Exploatttren idrbinder srg arr..--
d. (ill nedan i S 9 angilen lijreniogeller samfalighet utan vederlag och med

aganderart dlerlata anEggningen f6r vanenfdrsitrjningcn - berafiande
seni.eledningar dock endas! tiu dr delar desamma Ar belAgna utanadr
kvanersom.rde - jdmte inmatn'ngsriinlngarf.jranlassninCen

seniru! S a. E\ploaiijr.n upplater till i.jrtuan fijr bl'vande ratentakts
lasrgheL scrrirur als€ende r:Ln att utan ersA(.ing Pa all slass marli
rnom cxploarcnngsodGcei .edhgga ocn faf !lllramrid bibthalla led
ninga. far \auen. arlopp. elekrri.itet eller a.nal Avcnsom atl ulf.lra er_
iorderLga rnsp€kuone. sam! .eparalions eller onbrggnadsarbelen a

I kdp€konr.akr mcllan Oala.6 Faslighers AB o.h r.spekine FastighelsAgarc
fasrhggs slrtliser va.i s.m gallcr med arseende pa laftcnlraqan
I k i jpekonrrakr.rs Sl2.  S.^ i tut  idr  ledninsar och d\ l  upPras lo l jande:

kbparen ar sktldis at utan si.skild ersiinning tillata atl dre. hans
fasrigher framdragas och idr all iramtld blbehallas clekrriskaior.lkablar
ellef sadana t,.kla lcdnnr€ar, som kan b.linnas ernrdc.llga r.jr drancnng
eUer astadkondande a! annal avlopp lran angfiir,sandc omraden eller fdr
vattenledning m.m. saftt lamna tillrriide till fasligheren fbr dlLka lednrng_
ars uppsattande, nedlaggande, reParadon och und.rhall Dock skall vid
harEr erforderliga arbeten tillses, att befindiga arlaggningar savitr ndjligt



ej skadas smt att narken , mrjjligaste man abrstrilles i snr fitrulva.a.de
ski  k.  Ldrr im" s l ,8da. enlaissning" '  .*" l l  F q;rL\
1976 har genom dvertLrelseavtal samdiga geqensmhetsanLiganinsar
dvergatt till Breviks fastighetsaearei6rcnins rrlken senare ombildats tiu
Batvikens samlAllidetsfdrenina.

AnHgAoi.g ar dimensionerad lor 3001/dygn och tomr vilket siailler stora
krav pa atr varje fastighetsiisare ar myck€t sparsao vrd ttiite rtt@ aat
r7.k 

^ 
ftt 4ltettenl^arl7^d^1tu mek t ator @h .o | .la htr pd

srkt d6r ett^.t otJiinllot!

vi har idag 3 brunnar (pumpball som ser c.a 4000 I latren per iimme
Derra varren pumpas lra lart pumphus till en rank soft nftmer l0 O0o
li1er. En nivabatare i tank€n su.tar de 3 Pumparna som i.an Pumpbuset
levererar la|rnet tlll ranken Fran bnken sar sedan laiinet til]baks till
puhphuser och via €n separa! pump rrycks vattnet in i 2 hydrolbrer, om
750 liter var, dh ldrs vidare ui i ledningama till samtliga iasngheter i
samfeligheten Ledningsnatet rill respektive fastiShet zi. ud6.i av plastr6r
och f.jrlast pa ca I , I m djuP. Vattenryckel varicraf meUan 4 lill 5,5 bar'

For at na den rinkra lolrmcn ar 300 I /dtgn/tastigher erfordras 32
kbm,/dlgn ell.f 1.35 kbm/tim vid konrollerad torbrukning upptordras
2,8 3,5 kbm p.r lmme undcr hdgsasong.
Den hd8re uppfordringen sker n:ir tomtegarna ;rr utc i om.adet €h stor
kontinue.lig fdrbrukning sk.r Lagringscisiernen urgo. buffert f.jr dlgns

Om 6verfijrbrukning skcr stoPpas utpumpniDgen fra. lagringscrsremen
och t^-cli€t i lednrnssnelet uieblir tius uppiordnng lran djuPbrunna.na
skett tiU nira med lagringscrst.rnen dar hdetnckspumpen aiefkopplas
pa o.h rn.ker i hldrolore. kan aterslalbs
vid korrarc cll( r lansla.rsare valtenbrist i sistemet som kan fdrorsakas
ar. inl. bafa in.rfti.b.ukning. ulan nlen a! nekaniska Lloch strdma!
bro( lan handpunp.n sdde. om pumDhusci urgLrra en reserv
Ar .\rn\r..nc. Iii.star tua. 1,ft alf sparsamh€tskrrlet Pa raf gemen

cspekreras.ch at t  rat in.r  !nr .  ant : ind.s t i l l
annar hn till nnshillsb.ho!. rn€d b.aklande ai !a.1 olan sagt bdr rarten
urtaset saledcs b€grAnsas rill30O l/dls. o.h l:rstighei
varninr .r grasmato. o dll med sPridare er dijrldr fb.biudet och oiss_
bruk kan medlijtu att andra nrf. cns kan koka sin potarsr
D:i.fo. d!s.ha nrindre ofi. o.h under korta.e tid och l.rL al.lrig ratrn€l
r inn!  n. :n kfan r  onnda. som man Bi j r  '  

'sran' .

Und.f sonmarr'l 1999, som rar m!.ket rorr och rarm. upPmattes en
dvsnstnrbrulning pd 32 OOO lnef Vathri lran brunnarna skulle mcr an
!;11 ra.k. om rxnenfarbrukninacn tarj:iml &jrdclad ,j\ cr drgdcr ulken
den ldrsus inrc a. uhn koncenlrerad rill morgnar..h k\allar Under
dessa rider glr da pumparna idr iullt o.h suger mer eller mind.e h.len
romma och vi fd. da cn sallvattetinrrangnine i haler 1999 uppmatrcs
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kloridhalter pA over 300 mg/l som i analysprotokollet ger beteckningen
"tjAniigt med anm6rkning", vilket antyder att vattnet fAr en fadd smak.
Under 1999 startades dd.rfor forsok att fina ett nytt brunnsalternativ.
Det bor poAngteras att de fastigheter som har tillgAng till egen brunn i
gorligaste mAn anvAnder denna for att pA se satt minska forbrukningen av
det gemensamma vattnet,

Vdgar och diken
For vdgarna finns en separat samfiillighet med, forutom tomtomrAdets
medlemmar, vtterligare ndgra fastigheter med anslutning till vAgndtet.
Eftersom underhal let av vara vdgar dr en av vara stora utgif tsposter er det
vAsentligt att dessa skotes. For att de skall fungera maste det finnas vat-
tenavrinning och detta far vi genom vAra diken. Det Sligger varje fastig-
hetsAgare att skota det dike som ligger i anslutning till tomten. \-vArr
finns det en hel del ovrigt att onska nAr det galler detta.
For att dikena skall fungera maste man hindra att dessa vAxer igen och
forsvArar for vattnet att rinna bort. Kan inte vattnet rinna bort i diket ietar
det sig andra vAgar och i vArsta fall leta sig ner i infiltrationsomrAden pA
ndrliggande tomter.
Detta kan som en konsekvens Ieda till stopp i avloppen fral-r diskho och
tvattstell. Ytterligare problem kan uppstA pga aV tjdlforskjutning av
grundplintar. DArfor Ar det viktigt att de tomtegare som har sina tomter r
slut i indan ar-vagen ser t i l l  att  vattnet har l i i t t  spelrum sd att det snabbt
kommer ut i  uppsamlingsdikena.

Det galler aven att halla vAgtrumman ren fran skrAp som ofta samlas dAr
men Aven trAd som slar rot nAra trumman maste tas bort for att undvika
att trumman forskjuts. De som har sina overfartstrummor fastgjutna bor
Aven se till att dessa inte har spruckit under tjAllossningen. Det ar att re-
kommendera att inte gjuta fast dem utan att de vid tjAllossningen fritt fAr
rora sig i de n grusbiidd cle ligger i.

Badstrand (4)
Badstranden i lr  qi i 'etvis en av centralpu nkterna i  omrdde t och ol ika insat-

ser gors larje rlr for att ber,ara den frAsch.
Strax utanfor stranden finns en badbrygga for lek och d1-kning. Dock kan
vattendjupet variera varfor viss forsiktighet dnda bor iakttagas och yngre

barn bor hallas under uppsikt. Av sd:kerhetsskAl Ar badbryggan forankrad
sa langt ut att  endast simkunniga sjAlva kan ta sig ut t i i l  den-
Vid badstrandr-n f inns l ivboj och l ina.
Hundar ocl'r c1 kl:Lr Ar inte tillatna pa bacistrander-r. Cl klarna placeras vid

anslagstavlan.

Badflotten
En bir ut i  r .attnet f inns en badflotte som framfor al l t  ar tankt for vatten-

skiddkning. Ai sAkerhetsskAl Ar vattenskidakning inte t i l laten mellan

badflotten och bat- och badbryggor.
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Ftireningshus ( 1f
Foreningshuset ar avsett for gemensamma och/ei1er privata aktiviteter.
Nycklar hnns hos vArden hos vilken Aven bokningen gores.

Geststugor (11
Foreningen disponerar Aven tvA gAstlAgenheter vid stranden. Varje lAgen-
het Ar utrustad for fyra personer och kan endast bokas av tomtdgare hos
vArden for gdststugorna. Infor varje sAsong bestdms aktuell hyra.
Uthyrning sker dels veckovis lordag till iordag med tilltrAde kl 12.00 men
Aven dygnsuth],rning kan erbjudas.
Eget sAnglinne, kuddar, filtar, hushAlls-och toalettpapper medtages och i
foreningshuset finns dessutom tillge.ng dusch.
For sAvZil fastighetsd.gare som stuggaster bor gAlla att man respekterar
varandras behov av antinqen avskildhet eller obeskuren rAtt till fritidsom-
rAdet.

Bitbryggor (31
BAtbryggorna ingAr i en separat samfdllighet bestdende av, forutom tomt-
Agarna, vtterligare nAgra fastigheter med servitutsratt och redovisas dArfor
separat.
Bdtplatserna hor till foreningen och ej till respektive tomt. Det gAller ddr-
for for varje bdtdgare att folja de bestAmmelser, raC och anvisningar som
finns eller som bry-ggvArden ger.
Viktigt ar att infor varje sasong anmdla eventuell forAndring av bAtinneha-
vet sa att bryggvArden kan disponera bryggplatserna pa ett Andamalsen-
ligt satt och med sa fa forAndringar som mojligt.
De generella regler som gilller for bryggplatser Ar:

1. Liksom for alla bAtklubbar gZiller det for varje enskild batagare att utan
anmaning infor varje sdsong lAmna kopia pA betald forsZikring.

2. Forrolr, ing skal l  ske ert l igt gangse norff ler el ler efter forsAkringsbola-
gens anVrsnlnqar.

3. Al la batar sonr iort i1s vid Y-bom skal l  vara forsedda med fendrar.

4. Er' .  bojsten skal l  vara dimensionerad for aktuel l  bat.

5. Gdstplatser och bojar f inns vid br1'ggornas nockar'

6. HastiqhetsbegrAnsning t i l l  5 knop innanfor bojarna

7. Bilkorning och parkering av fordon pa bryggplan d,r efter sjosAttning
endast t i l laien for i-och urlastnrng.

g. Efter sjosiittning ankommer det pa respektive bdtagare att avlZigsna allt

stallningsmate rral och allt ovrig ovidkommande fran bryggplan



9.

10.

o

SjosAttningen Ager rum forsta sondagen i maj och upptagning andra
sondagen i oktober.

Bryggplats far ej upplAtas till utomstiende dock kan en plats tilltAlligt
fA disooneras av annan medlem efter kontakt med hamnvdrd.

Sjdbodar (2)
Varje tomr disponerar en sjobod i anslutning till stranden. Det Aligger
varje tomtagare att sjdlv svara for innehAllet och sd.kerheten vad gdller den
ti l ldelade boden.

Bastu (2)
I anslutning till sjobodarna finns en bastuanlSggning som handhas av tvit
bastuvArdar.
Bastun iir oppen varje lordag aret om och pA tider som finns anslagna vid
bastun.
Aven Familjetider kan bokas eniigt sArskild rutin dock ej under vinterhalv-
Aret dA efterfrdgan har varit dAlig samtidigt som rtppviirmningskostnaden
inte dr oviisentlig. Anteckningslistan for famljetider setts upp pA anslags-
tavlan vicl bastun ca. klockan 13 pA lordagar och intresserade har dA moj-
l ighet att  anteckna sig.

For att bastun skall fungera till allas trevnad forvAntas alla som anvdnder
bastun att stada efter sig. Detta gAller dven duschrummet dar en golvraka
finn s.
Forutom hos bastuvardarna finns nycklar hos vissa av foreningens funk-

t ionArer.

Tennisbana (5)
Tennisbanan ar en stor tillgAng for omrAdet men det ar viktigt att den un-

derhalles kontinuerligt. Tennisvardarna ansvarar for det drliga underhal-
let och att bokningssvstemet fungerar men det dligger Aven dem som an-
vdnder banan att denna hdl ls i  bra skick under spelsdsongen.
Vicl fo: 'errr igshuset f inns de regler som gAller for bartan jAmte boknings-
l istor

Boulebanor {71
Boulbanonra d-r tillgdngliga for alla utan tidsbokning och Ar en trevligt
samlingspiars for unga och gamla. Bollsinne Ar bra men inte nodvdndigtl

Fotbol lsplan {1 1)
En fotb,:ilsplan ar anlagd vid omradets infart pA BreviksvAgen' Tdnk pd

att det ir lotsl igl  kan komma en bol l  el ler ett  barn ut pd vi igen!

Haruroir r  f inns tnom i:84, grdnsande rrtot kommunens ferst ighet 1:2,

mark avsatt fol lekplatsomrade (14|
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Gemensamma griinomriden
Vi har fina gronomrAden som krd'ver bAde tillsyn och skotsel och ddrfor
gAller att gemensam vArd av foreningens mark Ar bAde tilldten och onsk-
vdrd inom vissa ramar:
Med vArd anses t.ex:
-att sld och klippa grAs, vass och dyl.
-att rensa oeres
-att i forekommande fall ta h2insvn till hdckande fd.glar

lag, att f:illa triid utan styrelsens
beslut pd SkogsvArdssq'relsens re-

DAremot ar det helt liirbjudet, enligt
t i l lstAnd. Stvrelsen bygger i  sin tur si t t
kommendationer.

GAngstigar
Inom omradet finns ett antal etablerade stigar som ar lagda i centrum av
varje allmdnning och som mojliggor for varje tomtagare att komma ut till
de storre gronomradena.
Varje tomtegare har dA att skota sin del av allmAnningen fram till stigen
eller diket enligt de rekommendationer som finns for gronomrddet.
Du som kdnner Dig stord av en upptrampad stig eller inte kAnner Dig vAl-
kommen vid ett visst allmAnt omrAde ombeds kontakta stvrelsen for att
f inna en for al la inblandade l? impl ig losning.
Det dr viktigt att utmarkta stigar hAlles oppna sa art de kan fungera som
promenad strak och skidspar i la vintern.

Endast pi vdgarna iir det tillirtet att ika moped, MC och fyrhjuliga
motorfordon.
Niir det giiller noped&kning kan det periodvis, beroende p& hur
barnens dlderftrdelning ser ut inom omrd'det, uara ett probletn tned
okgnneskiSrning. F6rutom J?iriildrar har alla vuxna ett gemensamt
ansuar f6r att motorfordon inte kiirs pd annat iin uiigorna inom v&rt
grbnomrade.

Motionsspir
Som fran,! . r . r  . . \  kartan kan man ldt t  komma ut pa mot lonssparen fran
bade vdgar och st igar men som ovan sagts Ar det vikt igt att  al la hal ler sig
till dessa etablerade spar eftersom de dr lagcla for att ta mest mojliga han-
sr n t i l l  tomter och natur.
Dessa spar. som i skogen ar utmarkta med plastbanci. fungerar lika bra
som pr. 'n lenad-el ler  jogeingspar som skidspar pa vintern
Var rAdo om clen unika flora som finns inom omradet med manga fridll'sta
blommol och trAd.

Soludden (8)
Denna plats rekommenderas som utfll'ktsmal for promenader' Fran mor-
gon t i l l  ien kvAll  dr Soludden ar en av vara f ina platser for meditat io'  och

naturupplevelser. Tidigare fanns hd:r en mindre bod som rivi ts Vi lande

b1-gglor' hnns om samfillligheten vill uppfora n1'boci eller rastplats'



Broar (121
Inom omrAdet finns tvA gAngbroar over diken. Tiink clArfor pA att hAlla
mindre barn under uppsiktl

Kommunal badplats (13f
PA kommunens mark vid TiickolmsvAgen finns ytterligare en badplats i
kommunal regi.

Brevlidor (91
Respektive tomtagare svarar for sin egen brevldda.
Under sommaren gAller att posten delas ut till respektive adressat medan
under vinterhalvAret utdelning endast sker ti11 permanentboende medan
ovrig post ldggs i foreningens brevl6da.
Postens gula brer,lAda pA Breviksvdgen tommes dagligerr aret runt.

Trisket
Den del pA kartan som Ar utmiirkt som "TrAsket" Ar den ursprungliga sjo-
bottnen med strandlinjer som gAr vid slutAndan av Brigg- och SkutvAgar-
na och som sedan fortsatter TAckholmsvdgen ner mot sjon.
PA manga platser i trasket finns s.k. kallkdllor. Det Ar hal som under torv-
skorpan Ar f1'llda med los lera, sand eller kvicksand och kan vara forrA-
diska. De kan vara upp r i l l  en meter id iameter och 2-2.5 meter djupa. Vid
utgrAvning av diken kom de dnnu mer i  dagen och star al l t id och trycker
upp vatten men vid torr vAderlek och lagt vatterr.stand kan det vAxa en torr
skorpa over halet.
Det Ar dArfor inte att rekommendera att ga i dikena i trAsket hur torra de
dn ser ut och speciellt gAller det forstirs att barn inte skall vistas i omra-
det!
Dock Ar inte hela trAsket av den beskaffenheten. Langst ner mot stamfas-
tigheten var det en gAng betesmark fdr djur, men nAr omradet forsta
gangen exploaterades leddes al l  drdnering fran hela omraciet t i l l  t rasket
utan nagon forbindelse med sjon vi lket gorde att d:nna del blev forstord.
Detta innebar atr tomte5aarna som hade sina tcntei t id s trandl injen f ick
stora problem mei sina tomter och sanitara anlAggnrngal p.g.a den stora
vattenmengden som kom ner till trasket.
Det visade sig r,id en kontroll att 8O7o av vattnet kom fran Breviks fly. Ddr
hade spr?ingning gorts pA sAdant satt att Yattnets stromriktning dndrats
sa Tri isket nu far ta errot vatten som annars skul le runnit t i l l  Hoggarns-

ldrden.
Denna sprAngning har sedan Lltretts och dokumenterats av Lantbruks-
namnden som anser att ett  fel  begatts och rekommenderade att agarna t i l l
vattenavlednin gsforetage t rensar upp diket mot HoggarnsljArden och att
Batsvikens samfdl i ighetsforening endast hal ler diket rent mellan sprAng-
ningsplatsen (utmArkt med en stor rod sten) och ner till borjan av trasket
Det dike som giordes i trasket vid forsta exploatering hade heller ingen for-
bindelse med sjon och hade inget storre djup eller bredcl. Utformningen
var mest troligt i enlighet med Natun'ardsverkets rekommendationer.
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Vid Cen andra exploateringen, dA Breviks fly, sammanbands med tr6.sket
saknades fortfarande forbindelse med sjon. I samrAd med kommunen be-
slot dA foreningen att diket skulle breddas och grd.vas upp. I samband
rned detta byggdes en spAng som forband de tvA omrAdena samt anlades
en gAngstig genom trAsket med det material som gr6vts upp ur diket.
Ser vi trAsket idag kan vi sAga att det fungerar som en drAneringsvdg for
allt vatten som kommer frAn omrAdets diken, frAn skogen genom trummor
under vAgen och vattnet frAn Breviks fly. Aven kallkAllorna forsorjs med
vatten underifrAn och pA sA sAtt fAr vi ett levande trAsk och ett rikt djurliv
och utan risk for uttorkning.

Fiskevatten
Vi har egna fiskevatten som framgAr av bilagd karta och for ovriga vatten
gAller allmAnna bestAmmelser.

Eldningsplatsen (6)
For att begrdnsa skadorna i naturen finns endast en plats dAr eldning Ar
tillAten. Eldning sker sedan i samband med arbetsdagarna pA hosten.
Trd.d och buskar kan lAmnas tidigast 2 veckor fore arbetsdagen.

Ovrigt avfall lAmnas pA Gorla miljostation som dr oppen alla vardagar
08.00- 16.00.
KAllsorterat hushAllsavfall kan lAmnas i Sodersvik och Spillersboda.
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