
Vättersö, augusti 2010

Föreningar på Vättersö!
Här kommer ett samlat utskick från tre av föreningarna på Vättersö, efter önskemål
från stämman vid Vättersö Nya. Varje förening har sin egen information med, men
dessa är föreningarna:

Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening
Här är alla fastigheter som hör till Vättersö med, alltså även fastigheter på Stora och Lilla Aspö samt
småöarna runt Vättersö. Södra Bryggans förening förvaltar just ”Södra Bryggan med angöring för små-
båtar, båtangöringsområde med angöringsbrygga vid Strömsundet, Norrkällan på Vättersö, brunn med
handpump på Stora Aspö” som det står i Gemensamhetsanläggningen, ”GA:11”. I år är utdebiteringen
300 kronor, och betalas på hösten (efter stämman).

Vättersö Nya Samfällighetsförening
I ”Vättersö Nya” är alla fastigheter som ligger på själva Vättersö med. Föreningen förvaltar grönområden,
vägar/stigar, lastarbergskajen och Norra Bryggan. I år är utdebiteringen 1 000 kronor, och betalas på
hösten (efter stämman). ”Södra Bryggan” och ”Vättersö Nya” har årsmöte samma dag i början av juli.

… men så finns det flera föreningar…
Stora Aspö har sin egen samfällighetsförening och Lilla Aspö har ett byalag. De sköter kontakten med
medlemmarna på egen hand. Brygglagen och pumplag är även de samfälligheter. Medlemskap i en
samfällighet är alltid kopplad till en fastighet, och inskrivna hos lantmäteriet. Om man äger en fastighet
som ingår i en eller flera samfälligheter är medlemskap i dessa samfälligheter obligatoriskt. Lagen om
samhälligheter (SFS 1973:1150), anläggningsbesluten samt stadgarna för resp. förening reglerar vad
samfälligheten ska och får göra.

Vi har också föreningar som man inte måste vara med i:

WFFF eller Wettersö fritids- och fiskevårdsförening
är föreningen som står för den omfattande Sommar Agendan varje år förutom förvaltning av dans-
banan (vars tomt ägs av Vättersö ekonomiska förening)  och brandskyddet på öarna. Syftet med Sommar
Agendan är att skapa mötesplatser för alla möjliga åldrar, intressen och initiativ med målet att göra våra
vackra öar "levande". Medlemskap i WFFF är frivilligt, men vi uppmanar alla boende att vara med. 
Föreningen håller årsmöte i slutet av juli, vilket brukar samordnas med brandövning. För att samordna
föreningarna önskar WFFF att Ni alla betalar in medlemsavgiften, 200 kr, i höst (och inte nästa vår).

Ny matrikel!
WFFF gjorde en matrikel 1991 samt 2000 och nu är det dags igen. Så länge föreningarna inte har en
hemsida med inloggning för medlemmar håller vi oss till matrikel på papper. Se mer information på
separat blad.




