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Nyhetsbrev mars 2022 

 
 
Ordinarie årsstämma i april 2022  
Enligt tradition brukar ordinarie årsstämma äga rum sista lördagen i april varje år. Då den i år infaller 
på Valborgsmässoafton förläggs årsstämman till den 23 april i stället. Kallelsen är utskickad via e-post 
till alla medlemmar och du kan läsa hela årssammanställningen för 2021 på vår hemsida. 
 
Vi hoppas att så många som möjligt kan komma på årsstämman som denna gång hålls i matsalen på 
Von Reisers skola i Åsljunga. Adressen är Sjökaptensvägen 6, 286 72 Åsljunga. Varmt välkomna den  
23 april kl 10.00! 
 
Röjardagar  
Vårens röjardag infaller den 7 maj kl. 9 till cirka 15. Vi har massor av grejor som behöver fixas, så håll 
utkik efter anmälan i Facebookgruppen! Vi hjälps åt och alla som kan, ställer upp!  
 
Förvaltning av våra skogar  
Styrelsen har beslutat att anlita Sydved till att tillsammans med oss planera och utföra förvaltning av 
samfällighetens skogsområden. Vi behöver sakkunnig hjälp för att kunna göra detta på bästa vis. 
Svenne kommer även fortsättningsvis att utföra sitt uppdrag med fyrhjulingen, vad gäller slyröjning 
och stormfällda träd.  
 
Området som står först på tur för Sydved är runt hörnan Sjöhultsvägen/Tordyvelstigen. Här finns dels 
bokar som är skadade, dels träd som står för tätt för att må bra och dels träd (björk och alm) som är 
mogna. Syftet med att gallra bort dessa är dels att gynna återväxten av de fina små bokar, som är på 
väg upp, dels att förebygga stormfälle på vägen. En noggrann bedömning har gjorts av varje träd 
utifrån dessa kriterier och ett stort antal träd har sparats. Alternativet hade varit att vänta och fälla alla 
på en gång och därvid stå med ett kalhygge. 
 
Med anledning av detta arbete kommer telefonledningen att läggas ner på marken den 24 mars. Det 
kan också bli aktuellt att i perioder spärra av vägen för allas säkerhet.  
 
Nytt på hemsidan  
Vi har lagt till en ny sida på vår hemsida (klicka på Medlemsinfo och sedan Kartor längst ner) där vi 
berättar om och visar olika kartor som kan vara av intresse för oss som bor i Sjöhultet och för de som 
bara vill besöka oss eller går i tankar på att köpa en fastighet i vårt område. Läs mer om detaljplanerna, 
promenadlederna och se kartorna här. 
 
 
 
 
 
      Forts.  
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Medlemmar till intressegrupper efterlyses  
Vi efterlyser fortfarande medlemmar som vill vara med och hjälpa till att ta hand om vårt område och 
öka gemenskapen och trivseln. Ju fler vi är som hjälps åt tillsammans desto mer kan vi göra! 
 

 Sjögruppen   
Vi har fått in några personer som vill hjälpa till att ta hand om vår fina sjö, att röja vass och 
liknande åtgärder. Hör av dig till info@sjohultet.se om du också vill vara med! 

 Aktivitetsgruppen   
Vi behöver några fler intresserade till aktivitetsgruppen! Hör av dig till info@sjohultet.se om du 
också vill vara med! 
 

 
 
Nu ser vi fram emot våren och grönskan i vårt fina Sjöhultet   
 
 
Styrelsen 


