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Nyhetsbrev november 2021 
 

 

Ny ordförande i föreningen         
Vi hälsar Birgitta Wallstedt varmt välkommen som ny ordförande i vår samfällighetsförening. 
Birgitta har tidigare varit med i styrelsen som sekreterare och har lång erfarenhet av styrelsearbete 
och stor kunskap om vår förening. Vi ser fram emot ett givande och roligt samarbete i styrelsen. 

 

Extrastämman 23 oktober 2021            
På extrastämman den 23 oktober valdes Birgitta Wallstedt till ny ordförande. Protokollet från 
extrastämman och det efterföljande konstituerande mötet finns på vår hemsida under 
Medlemsinfo/Årsstämma och på anslagstavlan i vår föreningslokal. 
 

Röjardagen       

Styrelsen tackar för den goda uppslutningen på vår röjardag den 25 september. Vi städade, målade, 
röjde och umgicks med varandra. Tack även till Mona som fixade gott till grillen och fikat! Vi 
återkommer till våren med nya datum på röjardagar. 
 

Röjning på föreningens mark       
Träd och buskar växer som tur är bra på vår mark – de tar upp mycket koldioxid, vilket ju är bra för 
klimatet! Dessutom har vi en stor biodiversitet genom vår blandskog, vilket gynnar annan växtlighet, 
till exempel bär och svampar och det ger fina möjligheter för ett varierat bestånd av fåglar och 
andra djur. Det är således viktigt att bevara karaktären i vår vackra natur genom varsam och 
genomtänkt förvaltning av området. 
 
Förvaltning innebär bland annat att det ibland måste gallras och röjas, men det ska ske med varsam 
hand och under beaktande av att skydda de träd, som nämns nedan i utdraget ur 
Medlemshandboken. Även solitära Granar ska sparas, då de ger skydd åt fåglarna på vintern.  
Läs mer här i vår medlemshandbok på hemsidan. 
 
Om du, som har fått delegerat ansvar för att röja, inte är säker på vilket träd du har framför dig, 
så låt det stå kvar eller fråga styrelsen om råd. 

• Efter kontakt med styrelsen får medlemmar med delegerat ansvar genomföra röjning av sly 
med stam/grendiameter som är under 30 mm på den delegerade marken. För att få ett 
framtida bestånd är det viktigt att vid varje röjningstillfälle lämnar 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. Lämna därför kvar en del sly av lämpligt trädslag för 
framtida återväxt. Exempel på sly som vi gärna ser som stora träd i ett framtida bestånd är 
ädellöv så som Bok och Ek. Men även Al, Asp, Björk ,Rönn, Hassel och Tall är värdefulla för 
mångfalden i naturen. Enar sparas alltid då de växer långsamt.  

https://sjohultet.se/medlemsinfo/arets-stamma/
https://sjohultet.se/medlemsinfo/arets-stamma/
https://sjohultet.se/medlemsinfo/medlemshandbok.html
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Alla fastigheter är nu anslutna till GA:3       
Det är en stor fördel för föreningen att de fyra sista fastigheterna nu har införlivats i 
gemensamhetsanläggningen GA:3, vårt vattensystem. Det gör att vi kan undvika juridiska och 
redovisningstekniska komplikationer som kan uppkomma i samband med reinvesteringar av 
ledningsnätet. 
 
Detta blir det sista nyhetsbrevet för i år, men vi återkommer på det nya året med löpande 
information till er medlemmar.  
 

Ha det gott i vintermörkret och var rädda om er      
  

Styrelsen 
 
 

 


