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TOFSÖBLADET MAJ-JUNI 2009

FÖRSTA ETAPPEN AV AVVERKNINGEN
UTEFTER TRYDALSVÄGEN AVKLARAD
Den sedan länge planerade avverkningen utefter
Trydalsvägens norra sida och mellan Miljöborgen och
Älgstigens början har nu genomförts genom Holmen Skogs
försorg. Dessutom har ett 20-tal grövre träd fällts på den
södra sidan av vägen. Avverkningen följer den tidigare upprättade skogsbruksplanen.
Timret kommer troligen att hämtas inom några
veckor. Avfallet, dvs ris och toppar, får vi finna oss i att ha
upplagt under nästan ett år i avvaktan på att det är torrt
nog att flisa. Dessa högar av ris och toppar får under inga
omständigheter röras, framför allt på grund av en stor risk
för ras med åtföljande skaderisker.
Avverkning och senare flisning kostar en hel del.
Det är i dagens läge svårt att överblicka det ekonomiska
utfallet då kostnaden bl a för flisning ligger ca ett år fram
i tiden. Eventuellt överskott från försäljningen av timmer
minus kostnader för avverkning och flisning skall del-

finansiera inköp av plantor. Enligt gällande bestämmelser
åligger det markägaren att återplantera efter avverkning.
Vi har därför en dialog med Holmen Skog om köp av plantor och lämplig tidpunkt för återplantering, beroende på
val av träd och/eller buskar..
De fastighetsägare som bor i direkt anslutning till
avverkningsområdet, Älgstigen 1,2,3 och 5 har brevledes
bjudits in att planera för den återplantering som beräknas
kunna ske våren 2010. Tanken är att strängen utefter norra
sidan av Trydalsvägen förses med halvhöga buskar och
lövträd, som på sikt kommer att bilda en skärm mot Holmens granåker, vilken kommer att vara avverkningsmogen
om ett 10-tal år. Även de två ”trianglarna” närmast Älgstigen återplanteras ganska glest med lövträd och olika slag
av buskar, gärna med vackra höstfärger. Eventuellt kommer detta arbete att vara ett av inslagen i kommande gemensamma ”städdagar”.

PÅ GÅNG:
Vi begär nu bygglov för utbyggnad av vattenverket som planerats. Offerter infordras.

Sand har körts ut till stranden vid havsbadet, som tidigare planerats och sand har nu
också körts fram till stranden vid Lillsjön. Färdigställande under arbete Sand till Lillsjön var
ett önskemål från Föreningsstämman.

Toaletterna kommer på plats i början av
juni. Nu är de gröna i stället för blå!

Vi firar

Midsommarafton som vanligt.
Program anslås på Ladan och brevlådeställningar
(nya). Ställ upp och hjälp till om Margaretha J
vill ha hjälp.

Protokoll från föreningsstämman bifogas.
Till de fastighetsägare som inte deltog på stämman bifogas desutom det kompendium som representanterna för Miljönämnden lämnade som
komplement till sin föredragning.

Material beställs för byggande av nya
brevlådeställningar vid Ejderstigen, Älgstigen,
Violstigen och Torp- och Hagstigen. Det arbetet
sker under hösten.

Potthålen kommer att åtgärdas och är planerat att börja någon gång i v 29.

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 juli.
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