Gröngruppens uppdrag och uppgifter
Gröngruppens uppdrag
Tynningö ga:6, s12, bildades genom anläggningsförrättning vilken vann laga kraft 19830926, akt 018783/14.
Tynningö s:12 är genom denna förrättning i sin helhet upplåten för gemensamhets anläggningen ga:6 och ska
förvaltas av Norra Tynningö Samfällighetsförening, NTS.
Förvaltningen sköts av NTS ´styrelse, enligt samma beslut som ovan samt Fusionsavtalet upprättat 19950610.
Styrelsen väljs vid det årliga årsmötet. Styrelsen utser och delegerar det praktiska arbetet med skötsel av
grönområdet s:12 till en arbetsgrupp – kallad Gröngruppen, bestående av högst 5 (fem) medlemmar/delägare från s
12.
En representant i Gröngruppen skall ingå i NTS:s styrelse. Gröngruppen rapporterar till NTS:s styrelse, som i sin
tur rapporterar till NTS:s årsmöte.

Gröngruppens uppgifter
Skötsel av skogen ska i huvudsak utgå ifrån av årsmötet beslutad skogsvårdsplan. Planen är rekommenderad av
Skogsstyrelsen. Därutöver tillkommer nedanstående uppgifter.
Utöver nedanstående punkter kan årsmötet samt styrelsen besluta om ytterligare uppgifter.
Gröngruppen kan påkalla hjälp från medlemmarna att delta i olika arbetsuppgifter.
Som medlem i Gröngruppen ska man kunna avsätta del av sin fritid till arbetet.
Gröngruppen skall:
• inventera grönområdet inom s:12. Se till att rotvältor eller nedfallna träd inte utgör fara i närheten av
gångstigar.
• vid behov och efter styrelsens beslut, kunna ta i anspråk professionell hjälp.
• kontakta Eon om träd hänger över elledningarna.
• arrangera minst 2 städdagar per år – en gång på våren och en gång på hösten. Företrädesvis 4:e lördagen i
april samt 2:a lördagen i oktober. Information om städdagar delges medlemmarna på hemsidan samt via
anslag.
• bedöma om det finns speciella områden som bör gallras, där träd eller sly riskerar att kväva ädelträ.
• se till att helikopterplattan är i gott skick, samt att träd och sly som kan störa landning tas bort.
• se till att småbåtshamnen även kan användas som badplats, gemensam yta och under sommartid tillse att
sly och vass inte tar över området.
• inventera bryggor som utgår från s:12´s mark. Alla bryggor ska vara uppmärkta och i gott skick samt
ha minst en ansvarig person som ska kunna kontaktas. Ägare/ägarna till bryggor som bedöms vara i dåligt
skick och som därmed utgör fara för allmänheten skall kontaktas. Ägarna ska då presentera en plan inkl.
datum för åtgärd/reparation.
• tillse att småbåtar som ligger på land inom s:12 är uppmärkta med ägarens namn och telefonnummer.
• kontrollera och se till att badplatserna vid Maren och Saltsjön städas
Detta styrelsebeslut ersätter alla tidigare beslut i denna fråga.

Tynningö den 8 juni 2014
Lars Werner
Ordförande NTS

