Nyhetsbrev 2018-10-20 från Sjöhultets Samfällighetsförening
Vägar
Vägarna har nu sladdats och hål har lagats. Vi kommer att fortsätta med att laga hål, när dessa
uppstår. En mer genomgående upprustning av vägarna med grusning, hyvling och
kantskärning kommer att påbörjas i det nya året.
Det är viktigt, att det går att komma fram på våra vägar.
Tomtägare ombeds att ta bort växtlighet, som sticker ut över vägbanan och hindrar
framkomlighet och siktbarhet./ Grundejere anmodes om at fjerne bevoksning, som rækker ud
over vejen og hindrer fremkommelighed og sigtbarhed.

Skogsvård och grönområden
Våra skogs- och grönområden ska bevaras och utvecklas, så de framstår vackra och
inbjudande med skog bestående av primärt bok, ek och tall blandat med vissa områden, som
är mera parkliknande och områden med lite tätare växtlighet. Det finns även
naturvårdsmässiga hänsyn som måste beaktas t.ex. om växtlighet längs sjön.
Att röja sly (fjerne krat) på föreningens mark är därför endast tillåtit efter skriftlig förfrågan
och avtal med styrelsen.
Kontakta styrelsen om dina önskningar, så tittar vi på området tillsammans och bestämmer
hur röjningen kan ske.

Röjardag
Röjardagen d. 22 september var välbesökt och mycket arbete gjordes. Bl.a. blev renovering av
bryggor på området vid Fjärilstigen påbörjat. Vi fortsätter med detta på vårens röjardag.
Datum meddelas i nästa nyhetsbrev.

Båtar
Runt om sjön ligger många båtar, som aldrig används och vars ägare kanske inte längre finns i
området. Vi vill gärna städa upp bland dessa och därför måste alla båtar märkas tydligt
med adress senast 31/3 2019.
Omärkta båtar kommer att räknas som hittegods och anmäls till polisen.

Facebook
Samfälligheten har en Facebooksida, som endast är öppen för medlemmar. På sidan delas
informationer, som har intresse för oss alla. Vill du bli medlem så gå in här
https://www.facebook.com/groups/1439263762807326/
Om du har frågor eller funderingar, så hör av dig till styrelsen.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

