Värna om LFTs egendom avseende mark och vatten

Vikten av att vårda vår gemensamma egendom i form av mark och vatten diskuterades
ingående på årsmötet den 17 april 2011. Årsmötet beslutade bland annat med anledning härav
om ändrade stadgar för föreningen som ökar skyddet för föreningens mark och vatten och ger
stöd till styrelsen att vidtaga kraftfulla åtgärder vid överträdelse av stadgarna.
Föreningens medlemmar har på tidigare årsmöten beslutat om hur den gemensamt ägda
marken skall skötas. Reglerna har dokumenterats i en Skogsskötselplan som beslutades på
årsmötet 2003 och en Områdesplan som antogs av årsmötet 2009. Skogsskötselplanen och
Områdesplanen finns att läsa på föreningens hemsida www.lft.nu. Tillsynsmännen har till
uppgift att se till att föreningens mark sköts i enlighet men de antagna planerna.
Om du har synpunkter på hur allmänningarna sköts eller om du besväras av ett träd som växer
på allmänningarna skall du framföra dina synpunkter och önskemål till ansvarig Tillsynsman.
Om Tillsynsmannen bedömer att ditt önskemål att t.ex. ta ner ett träd på föreningens mark är
förenligt med Områdesplanen märker han ut trädet med ett band med texten
”Hänsyn/Naturvård”. Utmärkningen skall vara gjord senast den 31 maj så att alla medlemmar
skall kunna komma in med sina synpunkter på det markerade trädet till styrelsen under
sommaren fram till den sista augusti. I utskicket till medlemmarna av protokoll från årsmötet
(sommarutskicket) skall upplysas om gjord utmärkning samt uppgift härom även anslås på
anslagstavlan. Styrelsen tar därefter på första styrelsemötet efter sommaren beslut om trädet
skall fällas eller ej. Bifaller styrelsen en medlems önskan om att fälla ett träd skall den
enskilde medlemmen ansvara för att trädet tas ner, grenar tas om hand samt marken så långt
möjligt återställs
Tillsynsmännen kan på eget initiativ också föreslå att träd skall avverkas. Samma rutin för
utmärkning, medlemmarnas rätt till synpunkter och styrelsebeslut gäller i dessa fall. När
Tillsynsmännen tar initiativ till trädfällning kan avverkningen ske på en naturvårdsdag.
Olovlig avverkning av träd på föreningens mark, liksom skadegörelse och nedskräpning på
land och i vatten får inte förekomma. Styrelsen kommer att kräva fullgod kompensation från
de som överträder reglerna och styrelsen kommer därutöver att i förekommande fall utesluta
medlem från föreningen och/eller göra en polisanmälan.
Uppgift om ansvariga Tillsynsmän och övriga förtroendevalda finns på föreningens hemsida
www.lft.nu och på anslagstavlan vid infarten till Lindholmen samt i protokollet från senaste
årsmötet .
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