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Bakgrund:
Vid föreningens stämma 2012 beslutades att tre skogsfogdar ska överse nedtagning av träd samt att en
styrelsemedlem deltar vid beslut om trädnedtagning på föreningens gemensamhetsanläggning (fastighet
Nävekvarn 7:330 exklusive avstyckade tomter). Skogsfogdarnas ansvarsområden inom området framgår av
bifogad karta (utdrag från stämmoprotokoll 2012-04-22)
Skogsfogdarnas uppdrag:
Skogsfogdarnas övergripande ansvar är att beakta dels tomtägares berättigade önskemål, dels föreningens
krav på att gemensamhetsanläggningen bibehålls med ett blandat skogsbestånd baserat på Skogsstyrelsens
rekommendation för ett ”område med höga miljö- och estetiska värden lämpligt för rekreation”.
Nedtagning av gran ska prioriteras. Inga kalhyggen ska tillåtas. Godkänt tillstånd för nedtagning av träd
gäller i tre år och tillståndet är kopplat till fastigheten/tomten.
I rutinen ingår inte nedtagning av sly (växter med diameter <10 cm i brösthöjd).
Rutinerna för nedtagning av träd på gemensamhetsanläggningens mark har uppdaterats i detta dokument
och utöver det har även skogsfogdarnas ansvarsområde justerats enligt följande:
Utöver sitt ansvar att bistå styrelsen när tomtägare önskar ta ned träd på gemensamhetsanläggningen enligt
nedanstående Rutin för när tomtägare önskar ta ned träd, så ska skogsfogdarna bistå styrelsen med att
löpande säkerställa att skogsvårdsplanen följs. Befintlig skogsvårdsplan ska gås igenom av skogsfogdarrna
årligen och aktiviteter för genomförande ska föreslås och presenteras för styrelsen och därefter fastställas
av styrelsen enligt den arbetsgång/ förfarande som styrelsen tagit fram gällande avverkning på Sjöskogens
gemensamhetsanläggning.
Dessa regler ska beslutas av föreningens styrelse och därefter utvärderas regelbundet. De ska publiceras på
föreningens hemsida och ersätter då nuvarande regler och blankett som återfinnes här:
http://sjöskogen.se/index.php/ct-menu-item-22/ct-menu-item-38
RUTIN FÖR NÄR TOMTÄGARE ÖNSKAR TA NED TRÄD PÅ GEMENSAMHETSANLÄGGNINGENS MARK
1. Tomtägare som önskar ta ned träd på gemensamhetsanläggningens mark laddar ner formulär
från hemsidan eller vänder sig till sin skogsfogde som tillhandahåller formulär för grannars
(berörda av nedtagningen) och skogsfogdens godkännande av nedtagningen.
2. Tomtägaren kontaktar Skogsfogden som anger vilka grannar som ska tillfrågas.
3. Tomtägaren kontaktar grannarna och inhämtar deras skriftliga godkännande.
4. Skogsfogden godkänner skriftligen tomtägarens ansökan och meddelar tomtägaren och skickar
kopia till styrelsen vid beslutet. Godkännandet ska stå i överensstämmelse med övergripande
målsättning enligt ovan. Tillståndet för nedtagning av träd gäller i tre år och ska ske inom tre
år från beslutets datum.
5. Om ingen överenskommelse uppnås kan ärendet överlämnas till föreningens styrelse för
omprövning av beslutet baserat på styrelsens egen bedömning av övergripande målsättning.
6. Tomtägaren ansvarar för och verkställer godkänd nedtagning av träden samt forslar bort dessa
och städar upp ris.
7. Genomförandet kontrolleras av skogsfogden och när ärendet är avslutat överlämnas den
undertecknade överenskommelsen av skogsfogden till styrelsens sekreterare för arkivering.

