Tynningö 2013-02-11
Information angående skogsgallring inom Norehill
Bakgrund
Inom Norra Tynningö Samfällighetsförenings (NTS) finns olika gemensamhetsområden med bl.a. Norehill bestående
av 64 fastigheter. 56 av dessa fastigheter äger gemensamt området S 12. Området förvaltas av NTS styrelse. Skötsel
och åtgärder inom S 12 skall naturligtvis skötas av dess ägare som årligen utser sina representanter i den s.k.
Gröngruppen. Sammankallande inom Gröngruppen sitter också med i NTS styrelse.
Skogsvårdsstyrelsen har rekommenderat skogsvårdande åtgärder i form av gallring av skogen 1976, 1985, 2006.
NTS årsmöte 2009 beslöt att gallring skall genomföras. 2010 utarbetades en skogsvårdsplan tillsammans med
Skogsvårdstyrelsen.
2012 påbörjades gallring inom delområde 1 av 6 (ner mot Norehillsbrygga och helikopterlandningsplats). Kostnaderna
för deletapp 1 blev 8,000:- plus moms. Kostnaden bokfördes 2011/2012 och redovisades vid årsmötet maj/2012. Tack
vare att ett antal fastighetsägare genomförde egen gallring våren 2012 kunde entreprenören finna ekonomi i projektet
och åtogs sig uppdraget. Noterbart är att bara arbetsmaskinkostnaden var ca 500/timme plus färjekostnader m.m.
Enligt entreprenören gav virket en förlust. En mer detaljerad specifikation kan ej redovisas av
skogsvårdsentreprenören.

Kontrakt med Mellanskog 2013/14
Mellanskog, Ekonomiskförening www.mellanskog.se har åtagit sig att genomföra fortsatt gallring enligt tidigare
planer för områden 1-6. (se karta) Gallringen sker enligt Skogsstyrelsens förslag. Tyngdpunkten ligger på att spara
vackra träd för att gynna förutsättningarna för ädla lövträd (ek, ask, lind m.m) och gamla grova tallar samt för att få
fram ett luftigare bestånd.
Gallringen genomförs i samband med motsvarande åtgärder inom TGEF. I skrivande stund är arbetet planerat till
september/oktober i år. Mellanskog kommer att avisera minst 2 veckor innan igångsättning.

Ekonomi.
Mellanskog kommer att redovisa sina utgifter och virkesintäkter för projektet. Slutlikvid kommer att utbetalas senast
30 dagar efter uppdragets redovisning. Som brukligt ska föreningens revisorer granska det ekonomiska underlaget från
avverkningen på S12 på samma sätt som övrigt ekonomiskt underlag. För att tydliggöra kostnaderna för gallring så
kommer en detaljerad ekonomisk redovisning att presenteras vid påföljande NTS´s årsmöte.

Fastighetsägarens ansvar
För att undvika att träd avverkas på den egna tomten uppmanas fastighetsägare att tydligt markera sina tomtgränser
med s k polkagrisband eller motsv. ( finns att köpa på t ex Jula). För snabb och kostnadsfri information ang. datum
för igångsättning av arbetet behöver styrelsen få mailadress till de fastighetsägare som har sådan. Vänligen maila
namn och fastighetsnummer till: nts.ordforande@live.se
Det är i vissa fall möjligt att få träd fällda på egen tomt inom hela NTS, således även inom Lilla-Furusund och
Orrlunda. Fastighetsägaren ombesörjer själv att lämna en ”arbetsorder” med fastighetsnummer och antal träd.
Kontaktperson för detta är styrelseledamoten HG Lanteli. lanteli@bredband.net

Städdagar
I uppdraget ingår att grenar och toppar flisas. Det bör dock påpekas att allt ris inte går att flisa, varför viss städning
måste göras av oss själva. Lämpligen på våra gemensamnna städdagar. Datum för städdag i vår är 20 april. Samling
vid Norehills småbåtshamn samt Orrlunda brygga klocken 10.00. Datum för höstens städdag beslutas på NTS
årsstämma i maj. (Lilla-Furusund har egen kallelse)

Årsmöte 2013-05-26, 10.00-12.00 på Bygdegården.
Under det gångna året har vissa medlemmar valt att kommunicera med styrelsen i s.k. ”öppna brev” rörande
gallringen av den samfällda marken S12 dvs frågor som tidigare avhandlats vid tidigare tidigare årsmöten
(2011 och 2012).
Styrelsen vill påpeka att de öppna breven inte föregåtts som brukligt av en kontakt med styrelse eller
revisorer för att få enskilda frågeställningar besvarade. Ordförande och vice ordförande har därför tagit
initiativ till både telefonkontakt och personligt möte med medlemmarna ifråga. Styrelsen kommer även att
redovisa svar på de öppna breven genom Gröngruppens ”verksamhetsberättelsen” vid kommande årsmöte.
Under februari kommer föreningens valberedning bestående av Kjell Hedh och Lars Röckert att påbörja sitt
arbete för att besätta styrelsen för verksamhetsåret 2013/2014. Vi vill uppmana alla medlemmar att framföra
kandidater till styrelse som på bästa sätt tillgodoser föreningens ekonomiska ställning samtidigt som
föreningens allmänna intresse för föreningarnas vägar, bryggor samt tillhörande markområden tillgodoses på
bästa sätt.
Avslutningsvis vill vi uppmana alla medlemmar att prioritera årsmötet den 26 maj för att under trevliga
former besluta om föreningens arbete och inriktning för det kommande verksamhetsåret 2013/2014. Frågor
rörande gallring, val av Gröngrupp etc kommer att behandlas efter ordinarie NTS-möte tillsammans med de
56 delägarna av S12.

Med vänlig hälsning

Lars Werner
Ordförande NTS
Bilaga: Karta över S 12 med delområden 1-6

