Medlemsinformation – Februari 2021
Ordföranden har ordet
Det snöar, vi har vita gräsmattor och det är kallt i Skummeslöv. Men några fantastiskt fina och soliga
vinterdagar har det blivit. Pandemin håller i sig och vi är alla minst sagt trötta på att inte kunna
träffas och umgås normalt. Promenader och korvgrillning med barn, barnbarn och vänner har vi
ägnat oss åt och vi är glada att kunna göra det och slippa bli sjuka i covid19.
Styrelsen ska nu ha sitt första möte för året och vi räknar med att mötas digitalt. Och som du säkert
förstår så kommer inte att kunna ha någon årsstämma i Skoskumsgården i år heller. Det är säkert alla
införstådda med! Det kommer att bli en ”pappersstämma” där vi skickar alla dokument via mejl eller
brev. Vi räknar med att kunna genomföra ”pappersstämman” under maj månad. På samma sätt som
förra året. Motioner till stämman kan du skicka in nu men dock senast den 31 mars på vår adress
info@sfhv.se eller till claes.brodd@hotmail.com.

Grönområden
Vi har under hösten rensat runt våra luftrör/ståndare. Det är totalt 33 rör som luftar vårt
dagvattensystem. Vi har anlitat Hasslövs växtbutik till att utföra jobbet. Den första genomgången
kostade ca 12 000 kr och vi räknar med att få rensa 4-6ggr under året. Priset vi kommit överens om
är 4 600 kr per gång. Efter första rensningen var vi mycket nöjda och jag hoppas ni är det också när
ni ser resultatet i vår.
Styrelsen får då och då önskemål om att ta ner träd. Styrelsen är tydlig med att buskar och träd
kan skötas lika. Det innebär man kan klippa buskar och förfina även träd. Förfina innebär att
man kan ta bort rotskott och ta bort grenar som gått av. Men man får inte på eget bevåg kapa
ner träd som står i tomtgränsen men på föreningens mark. Föreningen ansvarar för att träd inte
gör skada på någon fastighet, ex vid hård blåst. Men man får inte utan vidare ta ner eller kapa
toppen på ett träd för att någon fastighetsägare tycker att trädet skymmer exempelvis solen.
Kontakta oss i styrelsen om du har önskemål att ta bort ett träd. Vi kommer under våren att
träffa en ”trädspecialist”, Viljans trädgårdsservice, Christoffer Kulneff, som vi ev. kan anlita
där vi är tveksamma och där vi då kan få en objektiv bedömning.

Kontakt med kommunen
Vi väntar fortfarande på en reaktion från kommunen om hur grönområdet mot Kustvägen ska skötas.
Som vi alla säkert sett under hösten så klipptes inte området helt utan det blev områden med
”tofsar”, nedfallna grenar blev liggande och området ser allmänt ovårdat ut. Lite tråkigt när
grönytorna i närheten bl a mot Allarp klipps och vårdas. Det området sköts av samfälligheten där.
Styrelsen kommer att fortsätta ta kontakt med kommunen för att få en ändring till stånd.
Planen är att vi under våren ska spola dagvattenledningar och dräneringsrör. Det bör göras samtidigt
eller i varje fall ganska nära anslutning till varandra. Det är kommunen som ansvarar för brunnarna i
vägen och de bör spolas samtidigt med våra rör för att få ett bra resultat.

Vår hemsida, e-mail och Facebook
Vår hemsida är uppdaterad och lättläst. Gå gärna in nu och titta! Det är samma plattform som
tidigare men med tydliga rubriker är det enkelt att hitta i den.
Har du under hösten och vintern ändrat din e-mailadress så vill vi gärna att du informerar oss. Det
sparar tid och pengar åt oss om vi har rätt adress till dig! Vi har ca 150 e-mail adresser vilket
underlättar mycket när det gäller kontakten med varandra. På Facebook är vi nu över 100
registrerade medlemmar. Också en bra väg att nå oss alla i föreningen.

Trivselkommittén
Trivselkommittén informerar om att påskelden är inställd i år igen. Trivselkommittén har en önskan
om att kunna genomföra en tipspromenad under påskafton istället och kanske servera en grillkorv till
de som deltar. Låt oss återkomma om detta och se om det är praktiskt möjligt att genomföra med de
pandemiregler som gäller. Håll utkik på Facebook och på hemsidan.
Tipsrundorna i sommar kommer Trivselkommittén att ordna med som vanligt. Lördagar med start i
senare delen av juni startar tipsrundorna och håller på hela sommaren till början av augusti.
Skummeslövsstrand den 12 februari 2021
Claes Brodd/Ordf.
claes.brodd@hotmail.com
info@sfhv.se
PS. Glöm inte att skicka in motioner till ”pappersstämman” senast den 31 mars.

