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Omslagsbilden
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Du lindar av olvon en midsommarkrans

och hänger den om ditt hår… Texten är

hämtad från Rune Lindströms Visa i

midsommartid. Olvonet är en buske som

kan bli 5 m hög. Den blommar i juni och

blad och bark är giftiga. Den trivs i fuktig,

näringsrik jord och i Svensboda finns

buskage av olvon i Kvarnkärret.

Föreningsnytt

Lördagen den 30 maj hölls

föreningsstämma i Svensboda

vägsamfällighetsförening SSF och

medlemsmöte i Svensboda natur- och

fritidsförening SNF. Protokollen från

stämma och medlemsmöte finns anslagna

på anslagstavlorna vid Bergbacken och

fotbollsplanen samt på hemsidan

www.svensboda.se Medlemsavgiften i SNF

är 350 kronor per år och för den summan

får du tillgång till två bad, fotbollsplan,

dansbana, bouleplan, fiske med spö i

Stensjön samt ströva omkring i 70 ha skog

och äng som ägs av medlemmarna i

föreningen.

Arbetsdagar

Sista lördagen i april och september sköter

vi om våra vägar och natur. Under

sommaren lägger vi in en extra arbetsdag i

juli. Arbetet i april och september leds av

blockledarna medan styrelsen leder

juliarbetsdagen. Arbetsuppgifterna på

arbetsdagarna tas fram av blockledare och

styrelse i samråd.

Motorsågskörkort

Ibland behöver motorsågen användas på

arbetsdagarna. Arbetsmiljöverket har gjort

ett tillägg i motorsågsföreskriften.

Föreningar som inte drivs i vinstsyfte eller

av annat ekonomiskt skäl och använder sig

av de egna medlemmarna, som utför

arbete som endast syftar till att tillgodose

den ideella verksamhetens intresse och

behov i sådana föreningar behövs inte

motorsågskörkort.

Vägar

När sommaren kommer tar växtligheten

fart. Växter och träd tränger in mot

vägbanan. Väghållaren (SSF) ansvarar för

att hålla vägområdet fritt från växtlighet

som kan äventyra trafiksäkerheten.

Vägområdet ska röjas minst 2 m från

vägkant och en fri höjd på minst 4,6 m

över vägbanan. Innan föreningen röjer sly

eller tar ner träd utanför vägområdet

kontrollerar styrelsen att det inte avverkas

på någon medlems tomtmark.

Träd och grenar från grannens tomt

Vad gör man med träd och grenar som

växer på grannens tomt och som tränger

in på min? I Jordabalken kap 3:2 sägs…

Tränger rot eller gren in på fastighet från

område intill denna och medför detta

olägenhet för fastighetsägare, får dessa

tagas bort, roten eller grenen. Områdets

ägare skall dock beredas tillfälle att själv

utföra åtgärden.



Eskils Backa
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På arbetsdagen i april planterades 700

tallplantor på Eskils Backa. En lyckad

plantering. Tallplantorna har tagit sig bra

och hunnit växa till sig.

Midsommarblomster
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Midsommarblomster eller skogsnäva är en

typisk sommarblomma, som med sina

rödvioletta blommar syns i mångfald på

våra ängar och i diken från juni till augusti.

Midsommarblomster tillhör de växter som

ska finnas under kudden på

midsommarnatten.

Midsommarfirandet 2015
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Ett regnigt men välbesökt

midsommarfirande. Medlemmarna i block

5 hade inte vädrets makter på sin sida,

men de lyckades ändå med att skapa ett

trevligt och uppskattat arrangemang.

Kvarnängen
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Intresseföreningen Bevara Kvarnängen IBK

har som mål att bevara och utveckla



området vid Kvarnängen och Lillsjön. Här

finns unika blommor, buskar och träd

samt lämningar efter kvarnar.

Detaljplanerat område. Hundar och

eldning

Svensboda är ett detaljplanerat område

och därmed följer en del krav från

kommunens sida. Eldning är inte tillåten

under perioden 1 april – 30 september.

Eldningsförbudet gäller även eldning i

tunna. Däremot får man tända en

valborgsmässoeld om vädret tillåter samt

grilla i grill. I ett detaljplanerat ska man

hålla hund under uppsikt och ha den

kopplad speciellt under

sommarmånaderna då de vilda djuren

föder sina ungar. Att ta upp spillningen

efter sin hund ingår som krav i ett

detaljplanerat område.

Föreningsstöd

SNF lämnar föreningsbidrag till föreningar

i Svensboda. Styrelsen tecknar avtal med

föreningarna som för ett ekonomiskt

bidrag åtar sig att utföra uppgifter som

kommer SNF tillgodo. 2015 har SNF

tecknat följande avtal. Bouleklubben

klipper gräset vid fotbollsplanen och

bouleplanen. Fiskevattenägareföreningen

klipper gräset vid Norra badet. Arrangören

för Svensbodaloppet ordnar löploppet för

barn och ungdomar. Föreningen Bevara

Kvarnängen vårdar området vid

Kvarnängen och Lillsjön.

Adressändringar

Styrelsen för SSF är enligt Lagen om

samfälligheter skyldig att föra

medlemsregister över fastighetsägarna i

samfälligheten. Vid adressbyte ska du

skicka ett meddelande om detta till

styrelsens sekreterare Eva Karlsson.

eva.karlsson@svensboda.se

I händelse av brand

Vid brand i Svensboda ska du göra

följande… 1) Larma Räddningstjänsten

telefon 112 2) Signalera från bil signalen

tre korta – tre långa – tre korta (SOS).

Du som hör signalen ska ta med dig den

brandsläckningsutrustning, som du har

tillgång till och snabbt bege dig till platsen

varifrån larmet kommit.

Trädfällning

När det gäller trädfällning på SNF:s mark

måste du alltid kontakta Åke Petterson,

som är SNF:s skog- och naturansvarig.

ake.pettersson@svensboda.se

Norra badet
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Norra badet är ett av våra två bad. Badet

ligger på mark som tillhör SNF. Vid badet

finns även en dansbana.

Genom en överenskommelse från den 1

maj 2008 mellan SNF och

Fiskevattenägareföreningen så tillåts

Fiskevattenägareföreningen att ha en

dansbana som fast anläggning på SNF:s

mark vid Stensjön.



Östra badet
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Vårt andra bad ligger på mark, som tillhör

Anders Nilsson. SNF har den 21 april 2014

tecknat ett avtal med Anders Nilsson om

att på hans mark ha cykelställ,

anslagstavla, latrin, lekredskap

omklädningshytt samt badbrygga.

Parkering

Besökare till Norra badet och Östra badet

ska parkera sina fordon på

parkeringsplatsen på ängen vid

Svensbodavägen. Parkering längs

Bergbacken och Stensjövägen är

förbjuden.

Hemsidan

Jan Brinck är webbansvarig för hemsidan

www.svensboda.se Genom att besöka

hemsidan håller du dig i ajour med vad

som händer i Svensboda.

Föreningsmeddelanden finns även på våra

anslagstavlor. Jan Brinck når du via

internet jan.brinck@svensboda.se

Boule

Intresserad av boule? Se Svensboules

anslag på våra anslagstavlor. Föreningen

har sitt klubbspel på lördagar mellan 15.00

– 16.30. Övrig tid i veckan är det fritt för

andra medlemmar i SNF att använda

boulebanan.

Odlingslotter
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För dig som gillar odling är våra

odlingslotter rätt val. På en åker från

1800-talet kan du odla dina grönsaker och

blommor. Åkern som tidigare kallades

Kosvedjelandet har en lerhaltig jord.

Kontakta Ingemar eller Ingalill Pettersson

på 0176-26 04 85 för mer information.

Svensbodaloppet
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I juli går startskottet för Svensbodaloppet

för barn och ungdom. Se våra anslagtavlor

för mer information från arrangörerna

Emrika och Håkan Larsson.

Fiske

Du kan fiska i Stensjön utan fiskekort. Alla

redskap är tillåtna utom ryssja, nät,

långrev eller sax. Egen båt får inte läggas

ner i sjön. Mer information kan du få från

fisketillsyningsmännen Claes-Åke Lundh



tel 070 438 13 41 eller Håkan Jansson tel

0176-26 08 51.

Styrelsen för SSF och SNF

Jan Carlsson, ordförande tel 0700 499 709

Eva Karlsson, sekreterare

Per-Arne Lundin, kassör

Eilert Nordensson, vägansvarig

Åke Pettersson, skog- och naturansvarig

Anders Lindberg, blockledaransvarig

Jan Brinck, webbansvarig

Gunnel Hernegran, suppleant

Sture Holmström, suppleant

Mailadresser till stryrelsemedlemmarna

finns på hemsidan www.svensboda.se

Valberedning

Marie Grönmark Carlsson

sammankallande marie.gc@icloud.com

Monika Bylund Holmström

Bertil Svensson

Revisorer

Thérèse Oxfält

Peter Hummerhielm

Elisabeth Karlsson, suppleant

Charlotte Lillieroth, suppleant

Blockledare

Stefan Ekebom block 1-2

Vakant block 3

Anders Bylund, Daniel Chrysong block 4

Sune Gustavsson block 5

Emil Olsson block 6

Peter Hummerhielm block 7

Mailadresserna till blockledarna finns på

hemsidan www.svensboda.se

Grannsamverkan

Huvudkontaktombud vakant

Åsah Holesäter block 1-2

Eilert Nordensson block 3

Berith Thumén block 4

Ingemar Pettersson block 5

Vakant block 6

Tina Hummerhielm block 7

Mailadresserna till kontaktombuden finns

på hemsidan www.svensboda.se

Svensboda fiskevattenägareförening

Håkan Jansson, ordförande

Cristina Holm, sekreterare

Mattias Karlsson, kassör

Claes-Åke Lundh och Håkan Jansson

fisketillsyningsmän

Lillsjöns vattenförening

Gösta Rhodin, ordförande

Iris Claësson, sekreterare

Ann-Marie Polz, kassör

Intresseföreningen Bevara Kvarnängen

Eilert Nordensson tel 0176-26 08 22

Trevlig sommar
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Styrelsen för SSF och SNF önskar sina

medlemmar en trevlig sommar i

Svensboda.


