Nyhetsbrev 2018-07-14
SPARA PÅ VATTNET

KÖR SAKTA

Det råder bevattningsförbud i Örkelljunga
Kommun varifrån vi köper vårt vatten. Det är
till exempel inte tillåtet att fylla poolen, att
vattna trädgården med slang, spridare eller
att tvätta bilen. Läs mer här:

Torkan betyder även att grusvägarna är
mycket torra, så det ryker och dammar om
vi kör för fort. Låg hastighet = mindre
damm.

http://www.orkelljunga.se/16/kommun-ochpolitik/kommunfakta/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/201806-07-bevattningsforbud.html

Tyvärr ryms inte saltning av vägarna i
föreningens budget, så det blir låg hastighet
som gäller.

Ny styrelse
På stämman d. 21 april valdes en ny styrelse:
Jesper Brink, ordförande
Lena Wahlström, vice ordförande
Claes Andersson, kassör
Birgitta Wallstedt, sekreterare
Elsa Monsieurs, ledamot
Suppleanter: Per-Olof Rhodin, André Johansson
Revisor: Gert Fridén

Vägar
De planerade åtgärderna på vägarna har skjutits upp på grund av torkan. Grusning, hyvling
och kantskärning kommer att ske när vädret så tillåter.

Skogsvård
Skogssällskapet har nu utfört den röjning, som var planerad för i år.
Vi kommer att fortsätta samarbetet med dom och efter semestern ska vi bestämma vilka
åtgärder som nu står för tur. Om du har synpunkter eller önskningar kring röjning, så skriv till
sekreterare.sjohultet@gmail.com
Det är fortfarande inte tillåtit att röja sly eller fälla träd på föreningens mark. Om du har
specifika önskningar om röjning/fällning så måste detta gå genom styrelsen. Använd
ovanstående e-post adress eller skriv till Sjöhultets Samfällighetsförening, Sjöhultet 511,
28692 Örkelljunga.

Kräftskiva
Kräftskivan hålls 25 augusti. Läs mer om vad som gäller rörande anmälning, menyval och
praktisk hjälp i bifogade inbjudan.

Röjardag
Nästa röjardag blir 22 september kl. 9 – meddelande om anmälan och detaljer om vad som
skall göras kommer senare. Alla som tagit röjsågskursen kommer dock att behövas! Hoppas
på stort deltagande - det sparar vår förening för mycket pengar!

Annan information från styrelsen
•

På fastigheten Sjöhultet 1:3, som Samfällighetsföreningen äger, ligger tre byggnader
(lador), som i många år har förfallit. Styrelsen har ingått ett Nyttjanderättsavtal med
ägaren av fastigheten Sjöhultet 1:6 för två av dessa lador, mot att denne svarar för
fortlöpande renoveringskostnader. Den tredje byggnaden ansvarar Samfälligheten
fortfarande för och renovering av denna kommer att påbörjas snarast möjligt.

•

I juni månad upptäcktes en vattenläcka, vilket gjorde att stora mängder vatten gick till
spillo. Det visade sig vara en medlem, som hade glömt att stänga av kranen till en
trädgårdsslang. Så kolla alltid att du har stängt av vattnet, när du inte använder
det!

•

GPDR - Lagen om skydd av data: Sjöhultets Samfällighetsförening har upplysningar om
medlemmarnas namn, adress, e-post adress och tlf.nr. samt om vem som äger vilka
fastigheter. Dessa upplysningar används endast av samfälligheten till att skicka fakturor och
information till medlemmarna och till att fastställa utdebitering av medlemsavgifter.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

