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Vi närmar oss årsslutet och vintermörkret sänker sig
över Edsala. Den första halvan av verksamhetsåret är
också till ända inom kort och jag kan konstatera att det
händer mycket i vår samfällighet, både önskade och
oönskade aktiviteter.
Till det senare hör de fortsatta besöken av vildsvin på
medlemmarnas tomter och på allmänningarna. Trots ett
stort arbete av vår jaktledare Kjell med många nattliga
och morgontidiga jaktpass så har vi fortfarande många
vildsvin i området. Kjell fortsätter sin jakt på de oönskade besökarna. Nu också med stålkastare nattetid
efter särskilt tillstånd. Det vi kan göra som fastighetsägare är att sätta upp ett lägre staket, ca 0,3 – 0,4
meter högt, kring de områden vi önskar fredade från
besök. Vildsvinen har en begränsad förmåga att hoppa.
En dyrare men effektiv metod är elstaket.
Våra tillsynsmän för allmänningarna, Nicklas och
Jörgen, har tagit ett initiativ för att snygga till våra
allmänningar på ett kontrollerat och professionellt sätt.
Med start under hösten kommer samfälligheten anlita
en kunnig skogsarbetare, Lennart Fredriksson, som
kommer avverka skog och röja sly enligt en skogvårdsplan som upprättats. Mer om detta på annan plats i
Edsalabladet.
Ni som tar en promenad runt området och passerar
bryggplats 1 har kunnat följa arbetet med utbyte av
brygga nr 3. Med stor energi och många egna arbetstimmar har Bo Hagelqvist sett till att bryggbytet har
genomförts på ett mycket bra sätt . Slutkostnaden för
detta kommer också hamna inom budgetramen bl. a
tack vare att Bo också lyckats sälja den gamla bryggan.
Ytterligare arbete återstår till våren och mer information om detta kommer senare.
Under mitt första halvår i styrelsen har jag mer än
tidigare förstått vilket stort arbete våra tillsynsmän
lägger ned för att vi alla skall få väl fungerade infrastruktur och en trevlig miljö. Det man inte allmänt
kanske ser så tydligt är det administrativa arbete som
utförs av sekreterare och kassör. Ett stort ansvar som
innebär många arbetstimmar av Monica och Birgit för
att upprätthålla en god kontroll på medlemsregister och
ekonomi. Det vi övriga medlemmar måste fundera på
i framtiden är hur vi skall stötta dessa frivilligt arbetande funktionärer för att underlätta deras arbetsbörda.
Det jag ser som en självklar och enkel åtgärd är att
ställa upp på städdagar och vid andra tillfällen när
tillsynsmännen tillkallar hjälp.
Ni som ännu inte tittat in på vår hemsida
www.edsala.se uppmanas att göra ett besök. Där finns
nyttig information om samfälligheten och vad som är
på gång för tillfället. Tommy Wargren, som är ansvarig
för hemsidan tar också tacksamt emot bidrag till innehållet från medlemmarna .
God Jul och Gott Nytt År
Birger Magnusson

Skogsgallring
Edsala Samfällighetsförening består av mark och en betydande del skog.
Som skogsägare är man skyldig att genomföra skogsvård, med syfta att föryngra skogsbeståndet.
Då det är länge sedan skogsvård skedde på vår mark har tillsyningsmännen tillsammans med styrelsen tagit ett
beslut om att anlita en skogsarbetare, Lennart, för att hjälpa till med att gallra skogen.
Lennart har med framgång hjälpt Kalkuddens Samfällighetsförening med gallring på deras mark
Vi har under hösten gått igenom området med Lennart och markerat ut områden enligt bifogat karta.
Under senhösten och vintern 2009 kommer gallring av vår skog att påbörjas i de områden som bedöms vara
högst prioriterade.
Observera att det handlar inte om avverkning av all skog utan det är endast gallring som kommer att ske.
Vissa områden där skogen är gammal kommer det att gallras hårdare, medan i andra områden genomförs endast
en lättare gallring.
Vi kommer att börja med område 1&6 som är s.k. Prio 1 och fortsätta under en 4 års period.
Lennart kommer att samla upp allt ris på 3 platser runt om i området där sedan en flisbil kan hämta riset för
uppflisning, eventuellt vinst av försäljningen av fliset kommer föreningen få del av.
Det vi skulle vilja ha hjälp med av Er är att Ni sätter ut ca 1 ½ meter långa käppar i Era tomtgränspinnar samt
markerar dom tydligt, gärna rödmålade i toppen, mot skogen eller den del som verkar beröra Er.
Skulle det vara så att Ni inte har möjlighet att komma ut och markera Era tomtpinnar så skulle Vi uppskatta om
Ni gav oss tillåtelse att bedöma vart Era tomtpinnar sitter.
Vi skulle, om möjligt, vilja ha svar angående tomtgränsmarkeringen av Er med tomträns mot område 1 & 6 före
den 1 / 1 2010.
Eventuella frågor besvaras av tillsyningsmännen på nedanstående e-post adress eller telefonnummer.
Tillsyningsmännen Allmänningarna
Jörgen Ekblom 0159-13184 / 0737197196 jorgenekblom@bredband.net
Niklas Palmberg 0159-12319 / 0707931199 npalmberg@gmail.com

Områdesindelning inför skogsvårdsinsats 2009-2012
Område

Åtgärd

Prioritet

1
2

Gallring
Röjning av sly,
enstaka träd
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Gallring
Hämta ris

1
4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
2
2
1
3
3
2
3
3
2
3
3
Inför flisning

X = 3 st. risupplag för flisning under pågående röjning. Det kommer att under denna period vara möjligt
för fastighetsägarna att lämna eget ris på dessa platser. OBS! Endast ris, träd, grenar får lämnas här.
Man får inte lämna stubbar, virke, annat trädgårdsavfall på dessa platser.
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Arbetsdag
Vi träffas som vanligt nere vid badet kl
09.00 där vi får information om vad som
skall göras under dagen, och arbetsuppgifterna fördelas.
Föreningen håller med arbetsverktyg, men
ta gärna med egna redskap såsom röjsax,
såg etc.
Arbetsdagen avslutas kl 15.00
Korv, kaffe, läsk och bullar
serveras kl 12.00 vid badet

Olovlig trädfällning

Vildsvin i området

Gemensamma tillgångar
Edsala Samfällighetsförening består av ett antal
fastigheter med tillhörande tomter och ett antal
gemensamma tillgångsslag, som tex, vägnät,
bryggor, ängsmarker och inte minst en ganska
betydande skogsareal.
Föreningen har ett ansvar mot myndigheter och
fastighetsägare, att utveckla och förvalta dessa
tillgångar.
Nu har det kommit till föreningens kännedom
att det har förekommit en ganska omfattande
och olovlig trädfällning, samt i vissa fall stympning av grantoppar runt om på området, detta
kan föreningen under inga omständigheter acceptera.
Anser Du som fastighetsägare att träd eller
buskar av någon anledning skall bort tex. står i
vägen eller av säkerhetsskäl, skall i första hand
tillsyningsmännen kontaktas för rådgivning,
och ett eventuellt tillstånd att utföra arbetet,
observera det är ingen självklarhet att tillstånd
kan medgivas.
I det fall tillsyningsmännen inte finns
tillgängliga eller inte kan göra en bedömning
skall styrelsen kontaktas för vidare handläggning.
Som ett tredje alternativ kan berörd skogsmästare kontaktas, sådan kontakt skall ske via tillsynsmännen alternativt via styrelsen.
Skulle mot förmodan fortsatt olovlig trädfällning ske, kommer föreningen överväga att vidta
rättsliga åtgärder mot sådan avverkning.

Enligt den senaste rapporten från jaktlaget,
pågår en intensiv jakt inom området.
Dessvärre kan konstateras att framgången hitintills varit mycket begränsad.
För att underlätta den fortsatta jakten har nya
”jakttorn” etablerats inom området, dessutom
har tillstånd medgivits för att få nyttja strålkastare vid jakten.

Styrelsen

Rapport från tillsynsmän
Båtbommar på nya bryggan i stora hamnen.

På senaste styrelsemötet beslutades om nya
regler för köp/finansiering av båtbommar till
den nya bryggan (brygga 3) i stora hamnen.
För att få likartade bommar och underlätta för
båtägarna kommer föreningen att montera en
bom på vardera sidan längst ut på bryggan.
Den som sedan är intresserad av att ha plats
med bom förskotterar pengar till föreningen
som köper en bom. Bommen tillfaller föreningen och båtägarens förskott återbetalas
genom att båtplatsen utnyttjas gratis under
fem år.
Kontakta tillsyningsmannen för närmare
detaljer.
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Edsala 21 November 2009

barbrol@telia.com
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