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För dig med tillgång till internet finns alltid information på vår hemsida www.tofso.se.

A vloppsinformation:
Som alla är medvetna har det inte hänt speciellt mycket på
avloppsfronten än. Bollen ligger hos kommunen, varför vi bara har att
sitta still i båten och vänta på direktiv därifrån. Möte med kommunen
och ett antal entreprenörer är aviserat, men inte bestämt tidsmässigt.

H östens städdag är planerad till lördag den 30/9.
Vi samlas vid ladan klockan 10:00 för fördelning av arbetsuppgifter.
Egen medhavd kaffekorg rekommenderas, då korvgrillningen vid
ladan kommer att dröja till kl 14:00.
Eget ris kan ni lägga vid vägen utanför er tomt före den 29:e, så tar
vi hand om det också.

S kogsavverkning. Som svar på en skrivelse till styrelsen gällande på vilka premisser
avverkning sker lämnas följande allmänna svar:
Att komma ihåg gällande samfällighetens skötsel:
 Styrelsen har att rätta sig efter det anläggningsbeslut och de stadgar som gäller.
 Alla ekonomiska beslut som tas ska vara förenliga med anläggningsbeslutet.
 Skogsvården styrs av den fastställda skogsvårdsplanen, upprättad av Holmen Skog 2003. Denna
gäller enbart föreningens gemensamma skog. Enskilda fastigheter ingår inte i föreningens ansvar.
Gällande pågående skogsvård:
Åtgärderna har varit planerat under flera år och ursprungligen tänkt att göras vintertid, för att minimera
skador på mark. De senaste vintrarna har ju inte varit mycket till vintrar, så beslut togs att göra
avverkningen med speciell teknik för att minimera påverkan på mark.
Med hänsyn till ovan vill styrelsen lämna följande svar:
1. Styrelsen har gett Holmen Skog tillstånd, att i görligaste mån i samband med den allmänna
insatsen, erbjudit hjälp med avverkning på enskilda tomter, då det enligt tidplan och annat varit
lämpligt och förenligt med ovan angivna regler. All avverkning har styrts av hur det gått att köra
maskinerna och vilka träd som varit kapitalträd, d v s ekonomiskt försvarbara att avverka. Detta
gäller generellt, även på enskilda fastigheter. Förutsättningen för hjälp på egen fastighet har varit
att kontakt har tagits med skogsansvarig för antingen märkning, eller medverkan vid fällning. Alla
beslut, huruvida det varit ekonomiskt försvarbart med maskinell insats eller inte, har tagits av
Holmen – inte av varken styrelse eller skogsansvarig.
2. All avverkning intill enskilda fastigheter har gjorts, i möjligaste mån, i samförstånd med
fastighetsägare. Det har vuxit en del på de senaste 50 åren, så varken tomter eller samfälld mark
är vad den var då. Därför har styrelsen varit öppen för diskussion med de fastighetsägare som haft
önskan om hjälp. Vad gäller skogsvården generellt styrs den enbart av nämnda Skogsbruksplan
och ekonomi.
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3. Med hänvisning till vad som sagts under punkt 1, är sannolikheten obefintlig att alla oönskade träd
på alla fastigheter ska kunna avverkas på ett för föreningen ekonomiskt fördelaktigt sätt.
Trots den annorlunda teknik som använts har all avverkning så här långt genererat inkomster för
föreningen, vilket kommer samtliga medlemmar till del. Med andra ord: även de träd som fällts på enskild
mark har genererat inkomster till föreningen. All ekonomisk redovisning återfinns i årsberättelsen.
Föreningen har inget mandat att bekosta insatser på enskilda fastigheter.
Styrelsen har förhoppningen att dessa svar ska vara tillfyllest och klargöra omständigheterna kring det
stora och viktiga arbete som våra arbetsgrupper utför på sin fritid.

V id framförande av motorfordon på föreningens allmänna vägar gäller allmänna
trafikbestämmelser – oavsett fordonsslag. På våra gemensamma gångstigar har styrelsen
upprepade gånger vädjat om förståelse för att de enbart ska användas för gångtrafik. Där hör
motorfordon inte hemma alls.

V id adressändring eller ändring av ägarförhållande måste styrelsen meddelas omgående.
Vid försäljning är det säljaren som har ansvaret att meddela styrelsen.
Sekreterare Pia Randahl nås med e-post pia.randahl@gmail.com eller på telefon 070 885 26 45.
Ett aktuellt medlemsregister är förutsättningen för en korrekt röstlängd och att utdebitering
och utskick ska komma till rätt adress.

Styrelsen önskar er alla en riktigt trevlig höst. Väl mött på städdagen.
Vi hoppas som vanligt på att se nya ansikten.
Vid tangentbordet
Tord Söderberg
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