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Efter en ganska ”snäll” men ändå
lång vinter, kan vi nu börja njuta
av våren och se fram emot en ny
skön sommar i Sandskogen.
Under förra året föll flera viktiga
frågor för föreningens medlemmar
på plats, som arrendekontraktet
och mantalsskrivningsfrågan. Det
känns bra att ha fått dessa frågor
lösta och vi vet vad som ska gälla
de närmsta 15 åren.
Trafiken på Österleden för med
sig stora störningar i form av
buller och en otrygg trafiksäkerhet, särskilt på sommaren. Det är
glädjande att fartkameror nu har
kommit upp, men det räcker inte
och vi ska här i korthet redogöra
för styrelsens ståndpunkt vad
gäller Österleden och riksväg 9:
• Hastigheten bör begränsas
till 50 km/h mellan Jaktstigen och
Jaktpaviljongen (idag 80) under
sommaren.
• Säkerheten under sommaren
är dålig och åtgärder måste vidtas

– innan en allvarlig olycka inträffar.
• Bullernivåerna är för höga.
• Övergångsställen mellan
Jaktpaviljongen och Jaktstigen bör
uppföras omgående.
• Hastigheten på småvägarna är
ofta för hög.
• På sikt bör trafiken ledas om i
en ny ringled norr om Sandskogen.
För att få en förändring till stånd
i denna fråga är det långsiktighet
som gäller och genom mycket tjat
så hoppas vi att stenen urholkas
till slut. Vi har under vintern bl.a.
haft ett givande möte med polisen
som var positiva till våra synpunkter. Vi har också påpekat att vi vill
vara med när frågan diskuteras
av Kommunen, Trafikverk, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten.
På årsmötet kom frågan upp om
att skogen på vissa ställen har växt
igen. Det finns säkert olika uppfattningar om hur en välskött skog
ska se ut och för att ta reda på hur
kommunens planer för skogssköt-

seln ser ut har vi träffat stadsträdgårdsmästaren och kommunekologen. Beskedet har varit att
några större avverkningar inte är
planerade och styrelsen har framfört att vi gärna vill vara med och
komma med synpunkter när större
åtgärder ska ske. Skogen behöver
säkert röjas på sina ställen och en
del igenväxta stigar bör tas fram,
men det gäller att gå varligt fram.
Vi planerar att ha en redovisning
om skogsskötseln på kommande
årsmöte.
Det är i år 50 år sedan föreningen
bildades och det ska givetvis firas
på lämpligt sätt. Tanken är att göra
årsmötet lite festligare än vanligt.
Här tar vi gärna emot idéer från
medlemmarna. Datumet är söndagen den 19 juli. Mer om det i
nästa Sandskogsnytt 2 som
kommer ut i slutet av maj.
God fortsättning på våren!
Styrelsen
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Kvartersnumren är som tidigare:
10 = Nyckelpigan
11 = Tordyveln
12 = Tallviveln
13 = Ollonborren
14 = Flugsvampen

15 = Smörsoppen
16 = Murklan
17 = Kantarellen
18 = Yxan
19 = Stensötan

20 = Ormbunken
21 = Mossan
22 = Karlavagnen
23 = Orion
24 = Kilen

25 = Barkjärnet
26 = Sågen

