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Den gångna vintern har inte varit
alltför sträng, och förhoppningsvis
har husen och naturen klarat sig bra.
Fast ibland sägs det ju att en rejäl frost
behövs för att jorden ska må bra och
skadegörarna ska hållas tillbaka.

Möten med kommunen
Styrelsen har under hösten och vintern
haft flera möten med kommunen om
framför allt nya vattenledningar, komplementbyggnader, skötselplan och
trafikfrågor.

Björksteklar
Den spanska skogssnigeln har varit
en plåga på sina ställen sedan flera
år och de senaste somrarna har också
björkstekelns larver ställt till med
bekymmer i skogen. De kaläter vissa
björkar och de giftiga larverna faller
till marken. Det begränsar givetvis
användningen av husen för de som
har småbarn eller hundar. Styrelsen
har diskuterat detta med kommunen
och man försöker att skaffa sig mer
kunskap om problemet. Om du har
stora problem med björksteklar kan
du kontakta kommunen. Blankett för
att få växtlighet borttagen finns också
på kommunens hemsida.

Vattenledningar
Arbetena med nya vattenledningar
och fiber fortsätter nu med etapp 2
(av 5). Det är området väster om jaktpaviljongen, ca 80 stugor, som nu
pågår och ska förhoppningsvis vara
klara i god tid innan de flesta sommarboende anländer. Förra året var
många stugägare missnöjda med
kommunens information om byte
av vattenledningar och mätare. Inför
årets etapp har kommunikationen
fungerat betydligt bättre. Bra information om bl.a. mätarbyte finns också på
kommunens hemsida.

Skötselplan
Som vi tidigare har informerat, så
håller kommunen på med att ta fram
en ny skötselplan för sandskogen. En
konsult har tagit fram ett förslag, som
nu ska ut på remiss. VYS kommer att
vara en av remissinstanserna. Efter
remissrundan kommer kommunens
tjänstemän att skriva ett förslag till
skötselplan som ska upp till politisk
behandling, förhoppningsvis under
hösten. På årsmötet kommer kommunekologen att berätta mer om
skötselplanen.

Inbrott
Tyvärr har det under hösten och vintern förekommit ovanligt många inbrott och skadegörelse i Sandskogen.
Förhoppningsvis är den eller de skyldiga nu gripna. Den senaste tiden
har vi i alla fall inte hört om några nya
inbrott, men vi vill ändå uppmana
medlemmarna till försiktighet. Någon
form av övervakning eller larm gör att
man kan känna sig tryggare. I nästa
nummer av Sandskogsnytt kommer
vi att ha annonser med erbjudanden
från olika larmfirmor.

Utökat naturreservat
I samband med att ett nytt utedagis
skulle byggas intill regementsområdet, häromåret, hade vi en motion
till årsmötet om att föreningen skulle
verka för att utöka naturreservatet till
att omfatta även den delen av skogen
där verksamheten var tänkt. Planerna
på utedagiset är nu skrinlagda, av
andra orsaker. Men motionären, föreningens hedersordförande, Bunny
Ragnerstam, har nu till kommunen
lämnat in ett medborgarförslag med
samma budskap, vilket vi tycker är
mycket glädjande. Ärendet måste nu
behandlas politiskt. Till hösten kan
vi hoppas på besked om hur det går
med frågan.
Årsmötet
Missa inte årsmötet som kommer att
hållas söndagen den 16/7 i Norreportskolans Matsal. Mer om det i nästa
Sandskogsnytt, det lilla häftet som
kommer ut i maj.
Styrelsen
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Du som kan tänka dig Sandskogsnytt1 och 3 samt ev annan
information via e-post, skicka ett mail till Thomas Paulsson,
thpaulsson@hotmail.com, så sparar vi på papper, kuvert och porto.
TACK! OBS. Glöm inte att meddela när du byter epostadress.

Medlemsavgift 2017
OBS! 100 kr

100 kr sätts in på PG 543981-5 eller BG 931-6274. Skriv namn, adress samt kod
på inbetalningen. Koden är fyra siffror, kvartersnummer samt nummer i kvarteret.
Ex: Sågen 4 = 2604.
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

