Kallelse till Årsstämma för 2019/2020 Norra Tynningö Samfällighetsförening
lördagen 13 juni 2020 kl. 10.30 - 12.00 Plats: Bygdegården, Tynningö
Förslag till dagordning för stämman
1 § Årsstämman öppnas
2 § Val av ordförande och sekreterare för stämman
3 § Närvaroförteckning/fastställande av röstlängd
4 § Inlämnande av fullmakter och poströster
5 § Godkännande att kallelse skett enligt stadgarna
6 § Godkännande av dagordning
7 § Val av 2 justerare, tillika rösträknare
8 § Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
2019 /2020 (bilaga)
9 § Disposition av verksamhetens resultat
10 § Revisorernas berättelse (bilaga)
11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsåret
12 § Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter för nästkommande period. (Där
mandattiden utgår)
13 § Rätten att teckna föreningen
14 § Val av revisorer
15 § Val av valberedning
16 § Beslut om ersättning till styrelsen, revisorer samt valberedning
17 § Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Förslag till utdebiteringar för verksamhetsperioden 2020/21 bifogas

(Förslag: ”Årsmötet fastställde debiteringslängd och överlät åt styrelsen att säkerställa att
rätt fastighet debiteras.”)
18 § Motioner från medlemmar.
19 § Val av arbetsgrupp Norehills grönområde/S12
20 § Information om jakt inom samfälligheten
21 § Övriga ärenden
22 § Beslut om hur mötesprotokollet skall delges medlemmarna
23 § Mötet avslutas

Tynningö 2020-05
Kära medlem,
Vi hoppas att ni mår bra och att allt är så väl det kan vara under de rådande omständigheterna.
Styrelsen i NTS hade förberett att hålla en sedvanlig årsstämma på Bygdegården den 13 juni. I det
läge som vi nu befinner oss går det förstås inte att genomföra en vanlig årsstämma på ett bra sätt.
Enligt lag så måste en årsstämma dock hållas före juni månads utgång.
Regeringen har uppmärksammat detta problem som nu drabbar många aktiebolag och föreningar. En
särskild lag har därför införts som ger två praktiska alternativ alldeles oavsett vad som annars gäller
enligt lag och stadgar. Det ena alternativet innebär att en enskild person kan få hur många fullmakter
som helst att företräda medlemmar på stämman (normalt råder annars en begränsning där). Det
andra alternativet är poströstning (vilket annars bara kan ske om stadgarna innehåller en
bestämmelse om det). Den nya lagen trädde i kraft den 15 april och gäller sedan under hela 2020.
Dessa möjligheter kan NTS använda.
Mot denna bakgrund har styrelsen bestämt att vi håller stämman lördagen den 13 juni 2020 men att
vi för allas välbefinnande utgår från att alla medlemmar antingen poströstar eller lämnar fullmakt till
Ewa Norén Lundberg, Tynningösundsvägen 26B, 134 92 Tynningö, alternativt
ewanorenlundberg@hotmail.com
att företräda dem vid stämman. Utöver de handlingar som styrelsen normalt tillhandahåller inför
årsstämman tillhandahåller vi därför i år även två nya alternativ
• Att lämna en fullmakt till en utsedd person
• Att poströsta enligt ett särskilt formulär
Vi vill uppmana alla medlemmar att använda sig av något av dessa alternativ i år och inte personligen
komma till stämman. Det är alltså endast ett av dessa alternativ som ska användas.
För att hålla nere portokostnader för föreningen vill vi också uppmana dem av er som ännu inte
lämnat e-postadress att göra detta genom att till nts.kassör@tynningo.se skicka ett mail med
följande mening: ”Härmed godkänner jag att NTS använder följande e-postadress
_________________________________________@_____________________________
I syfte att informera, skicka ut årsmöteshandlingar, protokoll och annat av vikt för medlemmar, samt
förbinder jag mig att till samma e-postadress skicka in ändring av adress när sådan inträffar.”
För dig som bor i Norehills delområde/S12 finns även Gröngruppens verksamhetsredovisning bilagd.
På grund av Corona-pandemin kommer i år inget S12-möte hållas i anslutning till NTS stämma, utan
Gröngruppen återkommer med kallelse vid ett senare tillfälle när Coronan släppt greppet.
Det exemplar av Årsbokslutet som utsändes med dessa handlingar har dessvärre p g a Coronapandemin inte kunnat underskrivas av styrelsens ordinarie ledamöter, men det underskrivna
originalet kommer finnas tillgängligt på stämman och bifogas stämmoprotokollet.
Slutligen vill styrelsen informera om att ett nytt Policydokument ang Slitageersättning finns på
hemsidan under tynningo.se, fliken NTS
Ta hand om er!
Styrelsen

FULLMAKT TILL NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETS ÅRSSTÄMMA DEN 13 JUNI 2020

Jag, ________________________________, ägare till fastigheten Tynningö ____________________,
som är medlem i Norra Tynningö Samfällighetsförening, NTS, befullmäktigar härmed Ewa Norén
Lundberg (eller den hon sätter i sitt ställe) att vid NTS’ årsstämma den 13 juni 2020 föra min talan
och utöva min rösträtt enligt den ifyllda bilagan.

OBS! Bilagan måste vara ikryssad och undertecknad. Instruktionen kan endast vara JA eller NEJ och
inte innehålla några andra instruktioner för att fullmakten ska vara giltig och kunna användas!

Fråga på dagordningen
1. Årsstämman öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämma
Förslag ordförande: Magnus Lindström
Förslag sekreterare: Göran Stålhandske
Förslag: Godkännes
3. Närvaroförteckning /Fastställande av röstlängd
4. Inlämning av fullmakter och poströster
5. Godkännande att kallelse skett enligt stadgarna
Förslag: Godkännes
6. Godkännande av dagordning
Förslag: Godkännes
7. Val av 2 justerare, tillika rösträknare
Förslag: Ewa Norén Lundberg och Simon Östman
Förslag: Godkännes
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2019/2020 (bilaga)
Förslag: Godkännes
9. Disposition av verksamhetens resultat
Förslag: Godkännes
10. Revisorernas berättelse (bilaga)
Förslag: Godkännes
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsåret
Förslag: Godkännes
12. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter för
nästkommande period (Där mandattiden utgår) (bilaga)
Förslag: Godkännes
13. Rätt att teckna föreningen (ordf och/eller kassören var för sig)
Förslag: Godkännes
14. Val av revisorer och suppleanter (bilaga)
Förslag: Godkännes
15. Val av valberedning (bilaga)
Förslag: Godkännes
16. Beslut om ersättning till styrelsen, revisorer samt
valberedning
Förslag: Oförändrad Godkännes
17. Styrelsens förslag till utdebiteringar samt förfallodag för
verksamhetsperioden 2020/2021 (bilaga) samt
debiteringslängd (att rätt fastighet debiteras)
Förslag: Godkännes
18. Motioner från medlemmar (inga motioner inkomna)
19. Val av arbetsgrupp Norehills grönområde/S12 flyttas fram till
senare tidpunkt under året.
20. Information om jakt inom samfälligheten
21. Övriga frågor – avtackning avgående ledamöter
22. Meddelande om hur mötesprotokollet hålls tillgängligt
23. Mötet avslutas

Röstar JA Röstar NEJ
Ej beslutspunkt

Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt

Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt

Plats och datum:

Underskrift:_____________________________________Namnförtydligande

POSTRÖST TILL NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NTS ÅRSSTÄMMA DEN 13 JUNI 2020

Jag, ________________________________, ägare till fastigheten Tynningö ____________________,
som är medlem i NTS lämnar härmed följande poströst enligt den ifyllda bilagan.

OBS! Bilagan måste vara ikryssad och undertecknad. Instruktionen kan endast vara JA eller NEJ och
inte innehålla några andra instruktioner för att poströsten ska vara giltig och kunna användas!
Bilagan skickas till Ewa Norén Lundberg Tynningösundsvägen 26B, 134 92 Tynningö.

Fråga på dagordningen
1. Årsstämman öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämma
Förslag ordförande: Magnus Lindström
Förslag sekreterare: Göran Stålhandske
Förslag: Godkännes
3. Närvaroförteckning /Fastställande av röstlängd
4. Inlämning av fullmakter och poströster
5. Godkännande att kallelse skett enligt stadgarna
Förslag: Godkännes
6. Godkännande av dagordning
Förslag: Godkännes
7. Val av 2 justerare, tillika rösträknare
Förslag: Ewa Norén Lundberg och Simon Östman
Förslag: Godkännes
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2019/2020 (bilaga)
Förslag: Godkännes
9. Disposition av verksamhetens resultat
Förslag: Godkännes
10. Revisorernas berättelse (bilaga)
Förslag: Godkännes
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsåret
Förslag: Godkännes
12. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter för
nästkommande period (Där mandattiden utgår) (bilaga)
Förslag: Godkännes
13. Rätt att teckna föreningen (ordf och/eller kassören var för sig)
Förslag: Godkännes
14. Val av revisorer och suppleanter (bilaga)
Förslag: Godkännes
15. Val av valberedning (bilaga)
Förslag: Godkännes
16. Beslut om ersättning till styrelsen, revisorer samt
valberedning
Förslag: Oförändrad Godkännes
17. Styrelsens förslag till utdebiteringar samt förfallodag för
verksamhetsperioden 2020/2021 (bilaga) samt
debiteringslängd (att rätt fastighet debiteras)
Förslag: Godkännes
18. Motioner från medlemmar (inga motioner inkomna)
19. Val av arbetsgrupp Norehills grönområde/S12 flyttas fram till
senare tidpunkt under året.
20. Information om jakt inom samfälligheten
21. Övriga frågor – avtackning avgående ledamöter
22. Meddelande om hur mötesprotokollet hålls tillgängligt
23. Mötet avslutas

Röstar JA Röstar NEJ
Ej beslutspunkt

Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt

Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt
Ej beslutspunkt

Plats och datum:

Underskrift:_____________________________________Namnförtydligande

1:362-363, 1:632-633 (Inom Orrlunda)

4

55

1:405, 422, 493, 640-690, 718

39

Orrlunda

9

88

Lilla Furusund

Norehill ( 64 fast.)
1:635-639, 1:691-693, 1:847

8

LF Sektion 1

Antal fast.

0

1000

1000

1000

1000

350

Adm.

0

600

600

200

1150

50

Lokalvägar

0

0

50

0

50

50

Gångbron

0

800

800

800

800

150

Vinter/plog

Förslag på förfallodag: 2020-09-30

0

200

200

200

200

0

T-sundsvägen

Alla summor avser per fastighet. Debiteringslängd finns för påseende efter överenskommelse med kassören.

Årsmötet beslutar om tidpunkt och uttaxeringens storlek per verksamhetsområde.

Förslag till Uttaxering verksamhetsåret 2020/2021

0

0

0

50

0

0

125

125

125

0

0

0

50

0

0

0

Orr. Brygga Grönområdet Nore. Brygga
( 68 fast)

2 775
2 775
125

2 775
125

2 250

3 200

600

Avgift 2019/20

2 775

2 250

3 200

600

Totalt per fast.
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Årsbokslut för
Norra Tynningö Samfällighetsförening
716418-4702
Räkenskapsåret
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Innehåll
- verksamhetsberättelse
- resultaträkning
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- noter
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Norra Tynningö Samfällighetsförening

Räkenskapsår

2019-04-01 -- 2020-03-31

Org.nr. 716418-4702

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Norra Tynningö Samfällighetsförening får härmed avge årsbokslut för 2019-04-01 -- 2020-03-31.

Allmänt om verksamheten
Styrelsen, som utsågs av årsstämman 2019-06-08 har haft följande sammansättning:
Styrelse och funktioner
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot, Sammankallande Gröngrupp
Ledamot
Ledamot

Elisabeth Röckert, Lilla Furusund
Göran Stålhandske, Tynningösund
Björn Littke, Tynningösund
Benny Kumlin, Norehill
Sune Thand, Norehill
Simon Östman, Lilla Furusund

Suppleant
Suppleant

Eva Noren Lundberg, Lilla Furusund
Bengt Säberg, Norehill

Valberedning, sammankallande.
Valberedning
Valberedning

Per Redtzer, Tynningösund
Fredrik Edelsvärd, Norehill
Lars Werner, Lilla Furusund

Till Norra Tynningö Samfällighetsförening (NTS) har 201 fastigheter varit knutna.
Som vanligt har styrelsen under perioden arbetat med många frågor kopplade till olika intressenter såsom
Trafikverket, Föreningshuset, Lantmäteriet, REV, Roslagsvatten, Ö-rådet, Byalaget (TRBB), Vaxholms
kommun och andra entreprenörer. Förutom det löpande arbetet med underhåll/ förvaltning av vägarna
har styrelsen fortsatt arbetat kring medlemsregistret och dess framtida utformning. En konkret
vägunderhållsplan växer nu successivt fram för att underlätta fonderingar för framtida underhållsarbeten
som dikning, rensning av vägtrummor, ny asfaltering om ca10 år etc.
Styrelsen har haft sju ordinarie protokollförda sammanträden utöver en mängd e-post, telefonsamtal
och ej protokollförda möten med medlemmar och andra intressenter. Två styrelseledamöter har gått en
kvällskurs anordnad av REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, Lantmäteriet samt Trafikverket.
Föreningen har två gånger under året skickat ut information brevledes, samt en särskild påminnelse om
slitageersättning, till medlemmarna.
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Norra Tynningö Samfällighetsförening

Räkenskapsår

2019-04-01 -- 2020-03-31

Org.nr. 716418-4702

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Vägunderhåll:
Vägarna har överlag bedömts hålla gott skick och endast mindre reparationsåtgärder har genomförts.
Orrlundavägen har rustats upp ordentligt efter att Roslagsvattens entreprenör Swoosh körde sönder
Orrlundavägen vid slamtömning sent på hösten. Styrelsen försöker få Roslagsvatten/Vaxholms kommun
att ändra sin nya upphandling samt tömningsschema för 2020, då man nu avser utnyttja en entreprenör
med ännu större fordon än tidigare samt senarelagt tömningen till sent på hösten.
Vinterunderhåll:
Vintern bjöd på väldigt begränsad snö- och ismängd på Tynningö vilket underlättade vinterunderhållet av
vägarna. Tynningösund Land & Sjö AB har hanterat vinterunderhåll för föreningen under året.
Ekonomi:
Resultat och balansräkningen för verksamhetsåret finns bifogad.
Disposition av årets resultat :
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.
Jaktlaget/jaktklubben: Viltvården har tre huvuduppgifter;
1 Småviltjakt, framför allt räv och rådjur
2 Akut utryckning t ex vid viltolycka med djur inblandat
3 Skyddsjakt
Tynningö Jaktklubb har under året haft 10 medlemmar och haft avtal med TGEF. Samtliga i jaktlaget
har anknytning till ön och har haft personliga skottlossningstillstånd utfärdade av Polismyndigheten.
Under året har man skjutit 4 rådjur och 1 räv inom NTS och TGEFs områden. Dessutom har man med stor
skicklighet skjutit den ledargris som lett en flock om 5 vildsvin, som invaderade ön.
Övrigt: I Tynningösund/Orrlunda samt Norehills delområden har hållits två städdagar
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Norra Tynningö Samfällighetsförening

Räkenskapsår

2019-04-01 -- 2020-03-31

Org.nr. 716418-4702

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Disponeras enligt följande:

220 205
192 531
412 737

2019/2020

2018/2019

Till underhållsfond Lilla Furusund avsätts
Till underhållsfond Gångbron (Furusundsbron) avsätts
Till underhållsfond Norehill avsätts
Till underhållsfond Norehill Grönområde
Till underhållsfond Orrlunda (Tynningösund) inkl brygga avsätts
Till underhållsfond sektion 1 avsätts
Till underhållsfond Tynningösundsvägen avsätts
Till nästa år balanseras (NTS)
Till nästa år balanseras Norehill Brygga
Summa

73 701
5 251
38 400
4 630
-12 346
3 850
50 169
25 912
2 964
192 531

10 155
5 251
38 214
1 874
7 684
0
19 631
5 574
2 051
90 433

Om styrelsens förslag accepteras får underhållsfonderna följande
balans

2019/2020

2018/2019

-42 558
44 762
-28 496
1 637
0
55 307
185 768
3 850
129 573
62 894
412 736

-116 259
39 511
-66 896
-2 994
1 951
65 702
135 599
0
103 661
59 930
220 205

Lilla Furusund
Gångbron (Furusundsbron)
Norehill
Norehill Grönområde
Orrlunda (Tynningösund)
Orrlunda inkl Brygga
Tynningösundsvägen
Sektion 1
Balanserat resultat (NTS)
Norehill Brygga
Summa underhållsfonder
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Norra Tynningö Samfällighetsförening

Räkenskapsår

2019-04-01 -- 2020-03-31

Org.nr. 716418-4702

RESULTATRÄKNING

1
2019-04-01-2020-03-31

2018-04-01-2019-03-31

554 862
20 182
27 590
602 634

498 289
19 864
25 900
544 054

-242 695
-83 807
-83 601
-410 103

-279 635
-82 830
-90 340
-452 805

Föreningsresultat

192 531

91 248

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

0
0
192 531

0
-815
90 433

ÅRETS RESULTAT

192 531

90 433

Not

Föreningens intäkter
Uttaxerade bidrag
Statliga bidrag
Övriga intäkter
Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader

2
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Norra Tynningö Samfällighetsförening

Räkenskapsår

2019-04-01 -- 2020-03-31

Org.nr. 716418-4702

BALANSRÄKNING

1
Not

2020-03-31

2019-03-31

0
0

1 420
1 420

Kassa och bank
Summa kassa och bank

530 736
530 736

343 955
343 955

Summa omsättningstillgångar

530 736

345 375

SUMMA TILLGÅNGAR

530 736

345 375

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Norra Tynningö Samfällighetsförening

Räkenskapsår

2019-04-01 -- 2020-03-31

Org.nr. 716418-4702

BALANSRÄKNING

1
Not

2020-03-31

2019-03-31

220 205
192 531
412 737

129 772
90 433
220 205

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
25 000
93 000
118 000

1 420
29 850
93 900
125 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

530 737

345 375

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
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Norra Tynningö Samfällighetsförening

Räkenskapsår

2019-04-01 -- 2020-03-31

Org.nr. 716418-4702

NOTER
Kr.

Not 1. Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

Not 2. Specifikation av direkta kostnader

Vägkostnader drift & underhåll
Vinterunderhåll
Övrigt underhåll
Summa direkta kostnader

1904-2003

1804-1903

56 100
158 500
28 095
242 695

116 485
162 525
625
279 635

UNDERSKRIFTER
Tynningö

/

2020

Elisabeth Röckert
Styrelseordförande

Björn Littke

Sune Thand

Simon Östman

Vår revisionsberättelse har avgivits den

/

Svante Nordell

Benny Kumlin

Göran Stålhandske

2020

Jaak Arendi

Valberedningens förslag för 2020-2021.
Valberedningen har haft en annorlunda uppgift under våren då ”dörrknackning”
inte varit på agendan.
Vi har genom ett antal telefonmöten/kontakter lyckats finna följande kandidater
för kommande verksamhetsår.
Vi rekommenderar således Ewa Noren Lundberg som ordförande.
Övriga befattningar inom styrelsen utser styrelsen internt.
Styrelsen:
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Ewa Noren Lundberg Ordförande
Göran Stålhandske
Benny Kumlin
Maria Acherhoff
Simon Östman
Björn Littke

Lilla Furusund
Tynningö-sund
Norehill
Norehill
Lilla Furusund
Tynningö-sund

Suppleanter:
1 år

Bengt Säberg
Vakant

Norehill

Revisorer:
1 år
1 år

Jaak Arendi
Åsa Appelgren

Norehill
Lilla Furusund

Valberedningen:
1 år
1 år
1 år

Per Redtzer
Fredrik Edelsvärd
Lars Werner

Tynningö-sund
Norehill
Lilla Furusund

Valberedningen vill även understryka vikten av att kommande styrelse
förbereder/tänker på hur befattningarna skall bemannas,
kommande år 2021-22.
Valberedningen 2019/20

REVTSToNSBERÄTTELSE TtLL

savl rÄllr c H rrsröRE
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r
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NG oRG 7164 tB-47

ro.

Verksa m hetsåret 2Ot9-04-01, -- 2020-03.31

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för
verksamhetsåret 2019-04-07 -- 2020-03-31 i Norra Tynningö

Samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvar för föreningens förvaltning
och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens
förvaltning och bokföring på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god

revisionssed. Detta innebär att vi

planerat och genomfört för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss
om att redovisning och bokföring inte innehåller väsentliga fel. Revisonen har

omfattat granskandet av ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för att
kontrollera deras kval itet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande i föreningen för att
kunna bedöma om styrelsen handlat i strid med årsmötesbeslut, stadgar eller
gällande lag. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet

med de lagar och regler som gäller enligt god redovisningssed, därmed kan vi anse
att de ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Styrelsen har i enlighet med vår bedömning inte handlat i strid med föreningens
årsmötesbeslut eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed att årsmötet beslutar att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 20L9-0A-Ot -- 2O2O-03-3L
Tynni
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
GRÖNGRUPPEN 2019-2020
Gröngruppen har i år bestått av sex medlemmar varav undertecknad
varit sammankallande.
På arbetsdagen 12 oktober samlades 7 personer.
Arbetet som utfördes var allmän röjning i huvudsak efter
vägarna.
Under hela året har röjning fortsatt efter stormen Alfrida (2-3
januari 2019).
Vårens arbetsdag genomfördes 25 april. Huvudsaklig arbetsuppgift var
att samla ihop ris och grenar från tidigare års fallna träd. Dessa
samlades ihop i container (kostnad 2.750 kr inkl moms) för att minska
brandfaran på ön. 20 medlemmar deltog med sin tid och kraft.
Gruppen har meddelat sig / bjudit in medlemmarna via Facebookgruppen Tynningö Anslagstavla.
Påminner om att granbarkborren finns i området- som på hela
Tynningö. Den angriper svaga och fallna tråd. Fokus ska ligga på att
fälla, kapa och klyva träden och ta ut dem ur skogen. De med
vindfällen på sin tomt bör sikta på att kapa och klyva dem.
Vi vill betona att skogen på S 12-mark är skogsmark och inte
parkmark, Detta innebär att vi lämnar vissa tråd på marken för fågeloch insektsliv.
Vedkubbar finns fortfarande kvar att hämta i skogen for våra S12medlemmar
För Gröngruppen

Benny Kumlin

