
 

 

 

 

Medlemsinformation augusti 2019 
 

Tipspromenad med kaffe och bulle imorgon lördagen den 3 augusti, kl. 15. 
Trivselkommittén avslutar årets tipspromenader lördagen den 3 augusti med en extra lång promenad 

som vi avslutar med kaffe och bulle. Promenaden startar som vanligt vid vår Friggebod. Det bli 

också tillfälle att träffa oss i styrelsen. Styrelsen har beslutat att inte genomföra någon städdag i 

höst så det här blir ett bra tillfälle att träffa oss för att framföra dina synpunkter. 

 

Gångväg och Grönytor 
Vår efterlängtade gång- & cykelväg blev snabbt klar när man äntligen kom igång. Efter 

semestern ska kommunen fortsätta att bygga klart genom skogen. Genom skogen kommer det 

inte att bli asfalt förrän senare, förhoppningsvis nästa år. Vi får gatubelysning genom skogen 

men inte på resterande del av den nya gångvägen. Vi fick också anslutningsvägar från 

Fäladsvägen rakt över till gångvägen. Mycket bra att de kom till nu och ökar tillgängligheten. 

Styrelsen har också fått önskemål om att de gångbroar vi tog bort i våras, då de ruttnat sönder, 

ersätts med nya. Vi ber Göran bygga 2 eller 3 nya!  

 

Under vintern och våren har många träd, främst björkar, vissnat och vi har tagit bort dem. 

Totalt på föreningens område har 15–20 små och stora träd tagits bort. Dessutom har ett 

flertal träd på våra tomter också vissnat och tagits ned. Rabatten på Fäladssidan nu lagts igen 

och istället blivit gräsmatta.  

Har Du önskemål om att få träd planterade så hör av Dig eller ännu hellre kom till 

Tipspromenaden den 3 augusti kl. 15 så kan vi i styrelsen få synpunkter direkt av Dig.  

 

Projekt att diskutera är: 

- Nyplantering av träd,  

- Underhållet av våra gator och parkeringsplatser,  

- Utökad klippning och gödning av gräsytorna, 

- Förtätad gatubelysning 

- Annat som Du har funderat på. 



 
 

Problem vid tömning av soptunnor.  
Bakgrunden är att den nya entreprenören inte backar in på blindgatorna utan att man ska rulla 

ut tunnorna till närmaste korsning. Frågan har bollats vidare till kommunen där vi fick ett 

negativt beslut från dem. Vilket betyder att soptunnorna ska rullas fram till anvisade platser.  

Nu är detta beslut överklagat till länsstyrelsen och vi avvaktar besked från dem innan vi går 

vidare. 

Jag kan också informera om att det är fler samfälligheter och många privatpersoner som 

klagat. Kommunen har fått ca 100 skrivelser i den här frågan. Två av dem har överklagats till 

länsstyrelsen. 

 

Brevlådor och gatunummer! 
Påminner återigen om att våra brevbärare vill att vi ska se över våra postlådor. Många är trasiga, 

saknar lock och saknar märkning. Dessutom ligger det kvar post, mest reklam, i lådorna under lång 

tid. Se över era postlådor och töm dem regelbundet eller helt enkelt ta bort dem om ni inte får post 

den här vägen längre.  

 

DNA-märkning 
Vi fick tips om att man kan använda DNA-märkning för att få ett bra stöldskydd på stöldbegärliga 

prylar som t.ex. cyklar, båtmotorer, bilar, etc. DNA-märkning är en nästintill osynlig 

stöldskyddsmärkning som penslas på objekt som du vill märka och ge ett effektivt stöldskydd. Mer 

information finns på internet och på Stöldskyddsföreningens hemsida. 

 

Bevakningsgruppen i Skottorp-Skummeslövsstrand 
Stöd gärna bevakningsgruppen som finns för byarna Skottorp-Skummeslövsstrand. Föreningen 

arbetar ideellt och även om de inte bevakar ett enskilt hus så finns de i vårt område och hjälper till att 

förebygga och förhindra brott. Stöd dem genom att sätt in pengar på plusgirokonto nr 118 06 89-0. 

Mottagare är Bevakningsgruppen SSB. 

 

Facebookgrupp 
John Arentoft, som bor på Hedhusvägen 54, har startat en Facebookgrupp för medlemmar i 

Samfällighetsföreningen. Tanken är att kommunicera lite mer. Gruppen är sluten vilket innebär att ni 

måste bli inbjudna för att vara med.  

Ni som är intresserade gör följande:  

1. Skicka en vänförfrågan på Facebook till John Arentoft  

2. Han skickar sedan en inbjudan till vår gemensamma sida 

 

Skummeslövsstrand i augusti 2019 

Claes Brodd/ordf.   
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