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Vi var väl många som trodde att vi skulle slippa nån vinter detta
året, men i slutet av februari slog vädret om och vi fick rejält med
både snö och kyla. Förhoppningsvis var stugägarna väl förberedda
och rustade för att möta Kung Bores prövningar. Men visst kändes
det lite onödigt, nu när vi hade börjat se de första vårtecknen.
Skadedjur
Vi har tidigare skrivit om börksteklarna
i Sandskogsnytt. På många ställen i
skogen, är dom väldigt talrika och
begränsar användningen av stugorna
mycket. Kommunen har också fått in
många ansökningar om att ta ner träd
i närheten av husen. Styrelsen har haft
flera kontakter med parkavdelningen
och tryckt på för att jordägaren bör
ta stor hänsyn till önskemålen från arrendatorer som har obehag av björksteklar. Med detta Sandskogsnytt
bifogar vi information från parkavdelningen om hur kommunen ser på
problemet och hur man planerar att
lindra skadeverkningarna. Här finns
också tips på hur man själv kan agera
mot ohyran. Vi vill betona att bilagan
är från jordägaren och styrelsen har ingen uppfattning om åtgärderna är tillräckliga. Det kommer snart att visa sig.
Till skillnad från björksteklarna, är mullvadarna ett gammalt problem som
kommer och går. Styrelsen har blivit
kontaktad om problemet och inser
att det utgör en stor plåga för många
stugägare. I den mån det finns en lös-

ning på detta, ser vi det som att det är
upp till den enskilde att minimera skadorna. Det är ingen lätt uppgift, det
ska gudarna veta, men med hjälp av
fällor och envishet har många lyckats.
Vattenledning och fiber
Kommunens arbete med nya vattenledningar går detta året in i fas 3 av 5.
Nu är det ca 60 stugor i området söder
om järnvägen och öster om Saltsjöbadsvägen, som står på tur. Berörda
stugägare ska ha blivit kontaktade av
VA-enheten. Information om arbetet
finns också på kommunens hemsida.
Teleservice och Ystads Energi fortsätter också med inkoppling av fiber
under våren på flera områden i Sandskogen. Detta sker numera ofta utan
samordning med VA-jobben.
Remissyttrande om kommunens
handlingsplan för förvaltning av
kusten
Föreningen har utnyttjat vår möjlighet att yttra oss över kommunens
förslag till handlingsplan för förvaltning av skydd av kusten. Här har vi
haft stor hjälp av en av våra medlem-

mar, professor Hans Hansson. Ett
stort tack, Hans. Vi trycker på vikten
av fortsatta strandfodringar, för att
behålla stranden och för att skydda
skogen och de värden som finns där.
Både ekonomiska och naturmässiga.
Vi är väl många som tycker att detta
är självklart, men det finns också remissinstanser, bl.a. Länsstyrelsen , som
motsätter sig fortsatt skydd av kusten.
Här måste alla goda krafter samverka
för att vi får bevara kusten. Kommunens förslag och vårt yttrande finns på
hemsidan, vys.se.
Årsmötet
Styrelsen har diskuterat att ha ett lite
annorlunda upplägg på årsmötet i år
och datumet är inte bestämt ännu. I
nästa nummer av Sandskogsnytt, som
kommer ut i maj kommer kallelsen att
finnas.
Mailadresser
Om du kan tänka dig att få Sandskogsnytt 1 och 3 via e-post, sparar
föreningen både porto och arbete.
Dessutom kan vi nå ut med aktuell information om andra saker som berör
föreningen och Sandskogen. Skicka i
så fall ett mail till:
mats.epersson38@gmail.com
(observera stavningen)
TACK! OBS. Glöm inte att meddela när
du byter epostadress.
Styrelsen
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Medlemsavgift 2018
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

