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Nyhetsbrev augusti 2021 
 
 
Protokoll från årsstämman 2021   
Ordinarie årsstämma genomfördes den 3 juli 2021. Ni hittar protokollet samt årssammanställningen 
för 2020 på vår hemsida under Medlemsinfo/Årsstämma. 
 
Röjardag   
Höstens röjardag infaller den 25 september. Vi ses vid anläggning kl 09.00 – ca 13.00.  
Några av de saker vi behöver fixa är: 

 Panel på lokalerna vid sjön 
 Slyröjning vid Fjärilsstigen/Humlestigen och längs gula slingan fram till Fjärilstigens badplats 
 Rensa ogräs vid lokalerna  
 Städning av lokalerna  
 Rengöring av värmepumpar  
 Renovera parkbänkarna vid Fjärilstigens badplats. 

Vi behöver veta hur många som kommer så att vi kan planera inköp av förtäring och hyra av 
röjsågar. Anmälan till röjardagen gör du här!  
 

Skogsvård, gallring och slyröjning   
Det är viktigt att vi gallrar för att få fram träd av olika slag som kan växa sig stora och fina i vårt 
område. Vi jobbar med detta på flera områden just nu.  
 
Hör av er till styrelsen om ni vill röja sly i ert närområde. Vi välkomnar frivilliga insatser som kan 
hjälpa till med röjning av sly med stam som är under 3 cm i diameter. För att få ett bra framtida 
bestånd av träd är det viktigt att vid varje röjningstillfälle lämna kvar ett antal unga träd för att de 
ska få växa sig stora och fina. Här kan vi påverka trädslagsblandningen som i framtiden ska ersätta 
äldre träd. Läs gärna mer om detta i vår medlemshandbok på hemsidan. 
 

Ändring av användningssätt och/eller nya ägare   
Nu är det dags att skicka in ändringar av andelstal till Lantmäteriet. Det görs i slutet av september 
och innan dessa ska vi besluta om det i styrelsen. Just nu har vi åtta ändringar som ska göras, ju fler 
som skickas in samtidigt desto billigare blir det för er. 
 
Hör av er till styrelsen snarast om ni håller på att sälja eller ändra användningssättet för er fastighet, 
t.ex. från fritidshus till permanentboende. Då kan vi få med ändringarna i år. Meddela oss även när 
ni sålt ert hus och helst med kontaktuppgifter till de nya ägarna. 
 
Vi ser fram emot en härlig höst med mycket sol, svamp och skogspromenader.       
 
Styrelsen 


