Nyhetsbrev 2019-08-07
Sommaren närmar sig sitt slut och det är snart dags för trevlig samvaro i
föreningen

KRÄFTSKIVA 31/8

RÖJARDAG 21/9

Välkomna till kräftskiva på bryggan
lördagen d. 31 augusti kl. 18:00.

Välkomna även til röjardag lördagen d. 21
september kl. 9:00.

I år behövs ingen anmälan – alla tager med
sig egna kräftor (eller annat ätbart) och
dryck. Grillen kommer att vara tänd och tält
uppsatta. Föreningen bjuder på kaffe och
kaka och lite musik kommer det säkert
också att bjudas på.

På röjardagen ska vi bl.a. måla, röja och luka,
städa inne och ute, så det finns jobb för alla!

Har du frågor, kontakta styrelsen via
hemsidan www.sjohultet.se eller genom att
skriva till Sjöhultets Samfällighetsförening,
Pl. 511, 28692 Örkelljunga

Som vanligt grillar vi korv, när vi bliver
hungriga – kaffe och kaka kommer också att
finnas. Du anmäler dig på länken härunder
eller genom att skriva till styrelsen.
https://doodle.com/poll/6d72f5s7z6vrmvf9

Röjning av sly och gräs på frivillig basis inom samfälld mark
Styrelsen har en långsiktig plan för skötsel av vår mark där Sjöhultets samfällighetsförening blir
uppdelat i olika zoner efter behov. Med hjälp av Skogssällskapet är området indelat i sex zoner
med varierande natur. Inom dessa zoner finns det förutsättningar att fördela delområden i närheten
av berörda fastigheter. Föreningens styrelse vill därmed delegera rätten att sköta visst delområde
till enskilda fastighetsägare så att de närmast boende kan vårda sitt närområde i enlighet med
medlemmarnas och föreningens önskemål. Är du intresserad att ideellt vårda ett delområde i din
närhet under följande principer? kontakta styrelsen via mail.

•

Närhetsprincip
En förutsättning för att ett delområde ska godkännas är att det råder god kommunikation
och samförstånd mellan de berörda fastigheterna i närheten.

•

Röjning
Medlemmar med delegerat ansvar genomföra röjning av sly med stam/grendiameter som
är under 30 mm. Stigar och uppehållsplatser ska vara fria från ris efter röjningen.
Undvik rishögar.

•

Tänk på återväxten
Vid röjningen behöver du lämna kvar en del unga träd för att de ska få växa sig stora och
fina. Här kan vi också påverka trädslagsblandingen som i framtiden behöver ersätta äldre
träd.

Det är inte tillåtet med:
•

Gallring
Träden fungerar precis som morötterna i trädgårdslandet, man behöver plocka bort en del
för att de som blir kvar ska få utrymme att växa.
Gallring av träd får dock bara ske under styrelsens överinseende.

•

Trädfällning
Frågor om trädfällning på samfällighetens mark ska alltid behandlas av styrelsen innan
åtgärd.

Lämplighetsbedömning
Tillsyn av skötselåtgärder inom de delegerade zonerna kommer ständigt att pågå för att skydda
området mot åtgärder som kan skada vår naturmiljö. Om ansvarig fastighetsägare inte
följer riktlinjerna förloras rätten att sköta ett delområde. Det är viktigt att tänka på säkerheten, både
din egen och andras. När du arbetar med röjsåg, bär rätt utrustning och håll ett säkert avstånd.
Används motorsåg krävs dessutom motorsågskörkort.

Och slutligen…
Glöm inte att anmäla om användningssättet för din fastighet ändras!
Om du har frågor, förslag eller funderingar, så hör av dig till styrelsen.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

