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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelsen avger härmed redogörelse för Samfällighetsföreningens verksamhet under 
räkenskapsperioden 2018-09-01 – 2019-08-31. 
Samfällighetens styrelse har under perioden haft följande sammansättning: (Hänsyn skall dock tas till 
det faktum att Samfällighetsföreningen väljer ny styrelse i slutet av november, varje år. Således är 
sittande styrelse vald och verksam först fr.o.m. november 2018.) 

 
Ledamot, ordförande  Niklas Krook (3C) 

Ledamot, sekreterare, vice ordf. Mikael Lajer (3B) 

Ledamot, kassör, vägansvarig Anette Sjöstedt (14E) 

Ledamot, medlemsansvarig  Ingela Elofsson (24D) 

Ledamot, skogsansvarig  Frederik Svensson (6D) 

Suppleant, IT-ansvarig  Palle Gammelmark (26C) 

Suppleant, miljöansvarig  Carina Grundström (13D) 

Styrelsen har under perioden haft 6 stycken protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten inom 
ramen för det ansvar Styrelsen har.  

 

Skogen 

I våras var vi ett gäng på 6st personer som hade som mål att röja glanshäggen (Prunus serotina) 
mellan by 22 och by 24. 
Vi sågade ner det mesta av glanshäggen och riset samlades upp under en gemensam städdag. 
Under sommaren behandlades stubbarna med Roundup, vilket vi hoppades skulle stoppa/begränsa 
dess tillväxt. 
På grund av dess stora och ytliga rotsystem var inte projektet lyckat då de flesta buskarna lever kvar. 
Det var värt ett försök och nu kan vi skriva av den metoden. 
 
Framöver vill vi fokusera på de stora glanshäggen som har mycket bär för att begränsa dess 
spridning. Detta arbete har påbörjats. 
Under vintern kommer sjuka askar (Fraxinus excelsior) och en björk 
(Betula) avverkas vid by 9. 
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Vägarna 
 
Alla vägarna blev saltade i våras även byvägarna, delvis för att det rördes upp mycket damm och dels 

för hållbarheten. Sen har det lagts grus på alla vägar där det funnits behov av detta, vägarna blev då 

också skrapade, vältade och åter saltade för att resultatet skulle bli så bra som möjligt  

Vi har även i år haft samma trogna gäng som har lagat våra vägar när behov uppstått, ni känner 

säkert dom vid det här laget. Ingen nämnd och ingen glömd och känner sig fler manade är det bara 

att dyka upp när man ser dom är på gång. Byvägarna lagas som tidigare av varje by på eget initiativ. 

Grus finns utlagt på olika ställe i närhet till varje by.   

Det har framkommit synpunkter på att de som lagar vägarna får ersättning för detta och det är helt 

fel, arbetet utförs helt ideellt och de enda som tjänar på detta är alla invånare i byn som slipper 

betala högre årsavgift. Enstaka fall hyrs det in en lastare från ett företag utanför Blentarp och detta 

är för att underlätta för dom som håller på med vägarbetet. 

Snöröjning och halkbekämpning har vi också haft detta verksamhetsåret. Företaget som vi anlitar har 

kommit när vi ringt så snabbt de kunnat eftersom dom säkert var efterfrågade av mer än oss här i 

Sövde Skogsby.   

Tänk på att inte parkera på våra grönytor, det finns gruslagda parkeringar i anslutning till de flesta 

bygator. Tänk på så att utryckningsfordon kan komma fram om det behövs.  Vi vill bevara Sövde 

Skogsbys skogskänsla i den mån vi kan. 

Tomtgränserna 

 
Samfällighetens tomtmark får ej användas för upplag av material, egna planteringar, 

långtidsuppställning av fordon etc., dessa skall då placeras på egen tomtmark! Styrelsen har under 

verksamhetsåret tittat på olika alternativ och lösningar för att kunna erbjuda boende och gäster 

möjligheteten till permanenta korttidsparkeringar, men valt att bordlägga detta arbete tillsvidare, då 

behovet ansågs vara litet. 

Aktiviteter 

 
Det har genomförts ett antal traditionsenliga trivselaktiviteter under verksamhetsåret och inom 

föreningen. Dessa har drivits av ideella krafter samt av styrelsen. Årets aktiviteter finns alltid 

tillgänglig på www.sovdeskosgby.se samt som permanent anslag på de anslagstavlor som finns vid 

områdets infart, vid festplatsen, samt vid våra postlådor. Styrelsen tackar de som varit närvarande 

och hoppas att det varit medlemmarna, och deras gäster, till stor glädje. Bland de boende finns även 

ett mycket aktivt Boule gäng som anslår sina speltider på samma forum. Nya initiativ och förslag till 

allmän trivsel och glädje är alltid välkomna direkt till Styrelsen och dess trivselansvarige. 
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Arbetshelgerna 

 
Styrelsen framför sitt tack till alla dem som varit aktiva och delaktiga i dessa båda arbetshelger, vår 

och höst. Detta är för alla boende ett gyllene tillfälle att lära känna sina grannar, föreningens 

medlemmar samt hjälpa till att vårda det vi alla äger tillsammans. På detta sätt kan vi hjälpas åt att 

hålla underhållskostnaderna nere och därmed den gemensamma årsavgiften.  

IT/Hemsidan, www.sovdeskogsby.se  

 
Föreningens hemsida önskar vi som alltid att hålla så aktiv och informativ som möjligt. Men vi 
behöver hjälp av föreningens medlemmar för detta. Att ni sänder oss bilder, historier och 
kommentarer som sedan kan användas för att göra hemsidan mer intressant för alla. Kom gärna med 
förslag och idéer och är någon extra kunnig på området, så låt oss veta detta. Det finns en 
Facebooksida/-grupp inom föreningen som kan användas fritt för att sprida bilder, aktiviteter och 
annan ”matnyttig” information till medlemmarna. Denna är dock en privat sådan och används inte 
för att sprida officiell information inom föreningen. 
 

Medlemsförteckning 

 
Samfälligheten håller ett medlemsregister som ständigt behöver uppdateras för att vi skall kunna 
sända ut relevant och viktig information till berörda fastighetsägare. Då det sker en löpande  
omsättning på stugorna, så är vi väldigt tacksamma om ni som säljare och ni som är nya medlemmar 
meddelar föreningen de nya uppgifterna så fort de är kända. Viktigt att klargöra är att det är den 
enskildes eget ansvar att göra sina kontaktuppgifter kända för styrelsen och dess medlemsansvarige. 
  

Ekonomin    

Ekonomin i föreningen är i förhållande till dess verksamhet god. Kostnaderna har sammantaget och   

under året hållits väl inom ramen för budget. Saldot på föreningens bankkonto var vid 

verksamhetsårets slut 183.723 kr samt på vårt underhållskonto hade vi saldot 66.958 kr, föreningens 

”Förnyelsefond”, enligt stadgarna. Så totalt hade föreningen 250.681 kr, i likvida medel, per den 

31/8-19. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut ett positivt resultat på 19.996 kr. En förklaring 

till att resultatet blev avsevärt bättre en det budgeterade på - 18.000 kr, kan främst förklaras med att 

den nyinköpta åkgräsklipparen inte kostade de budgeterade 40.000 kr, utan avsevärt mindre samt 

har inga kostnader lagts på skogen i år. Men vi har haft lite extraordinära kostnader, under 

verksamhetsåret, såsom bl.a. ett rejält arbete med huvudvägarna samt våra bygator som grusats, 

saltats och skrapats, så som det även redogjorts för under rubriken Vägarna. Detta var en post som 

översteg budget, men vägunderhållsarbetet har inte utförts på två år.  

Styrelsen tog beslut på sitt sista ordinarie styrelsemöte, för verksamhetsåret, att använda en del av 

likviditeten till att slutamortera föreningens banklån. Saldot på lånet var då 112.500 kr. Detta gjorde 

att vi gick in i det nya verksamhetsåret med totalt 138.181 kr, i likvida medel. 
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Föreslagen budget för verksamhetsåret 2019/2020, finns bifogad ihop med kallelsen.  

Beslut om årsavgiften, för 2020, beslutas gemensamt av medlemmarna på det kommande årsmötet. 

Sista inbetalningsdag är 2019-12-31. Utebliven betalning medför påminnelseavgift. 

Övrigt 

Sjöbo Kommun har under verksamhetsåret försökt att åtgärda problematiken med avloppsdoft från 

den ”nya” pumpstationen. Problemet är tyvärr fortfarande betydande och då i synnerhet för dem 

som bor närmst pumpstationen. Den lösning som Sjöbo Kommun just nu provar är en 14 m hög 

”skorsten”, som dolts i Lärkträdet bredvid teknikboden för Teleservice Skåne AB:s fiberkablar. 

Styrelsen arbetar vidare med problematiken och håller en löpande kontakt med VA-kontorets 

företrädare. Information kring framdriften i detta arbete ges löpande på föreningens hemsida, 

www.sovdeskogsby.se 

Samfällighetsföreningen Sövde Skogsby behöver, som alla andra föreningar och verksamheter, 

personer som är villiga att ta på sig ansvar och sysslor av olika grad. Vi ber er ALLA att ta er en 

ordentlig funderare på vad ni kan tänkas kunna bidra med. Meddela detta direkt till föreningens 

företrädare för valberedningen eller till styrelsen. 

OBS! I år kommer Årsstämman att hållas i den nyrenoverade Hemvärnsgården, uppe i Sövde By, vid 

Kyrkan. Styrelsen hoppas självklart på en större uppslutning än normalt och kommer därför att ”bulla 

upp” med extra ”Gofika”! Missa inte detta tillfälle till en trevlig stund inom ramen för Samfällighetens 

verksamhet! Se separat kallelse med tid och datum. 

 

 

Varmt välkomna till Samfälligheten Sövde Skogsbys årsstämma! 

STYRELSEN 
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