Midsommarfirande och sommarprogram 2021
Styrelsens förhoppning är att vi skall kunna genomföra ett sommarprogram med midsommarfirande,
skaldjurskalas, vinprovning etc. Denna typ av arrangemang är viktiga och stärker sammanhållningen inom
området. Programmet, som fanns planerat inför sommaren 2020 fick delvis tyvärr ställas in på grund av den
pågående pandemin. Vi hoppas dock på en bättre sommar 2021 i detta avseende. Denna typ av
arrangemang ligger dock utanför samfällighetens uppdrag enligt föreningsstadgarna. Styrelsen föreslår
därför att en särskild arbetsgrupp bestående av medlemmar bildas. Är du intresserad av att leda eller
deltaga i en sådan arbetsgrupp, anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till:
styrelsen@mollosund-tangesund.se

Till alla fastigheter med friggebod eller attefallshus
Vi behöver veta vilka fastigheter som har pentry i friggebod/attefallshus. Orsaken är förrättningsbeslutet som
är ett myndighetsbeslut som är tvingande för oss. Uppgiften kommer att användas till att ändra
debiteringslängden inför årsmötet. Ni som har pentry i friggebod/attefallshus kommer att få betala ytterligare
3800 kr/år för vatten och ca 550 kr/år i medlemsavgift.
Maila styrelsen senast 2021-04-15 om ni har pentry i friggebod eller attefallshus på: styrelsen@mollosundtangesund.se

Markskötsel Tångesunds samfällighet
Vi har tidigare informerat våra tankar och avsikter gällande markskötseln inom vårt område och nedan
information är delvis lika tidigare.
Vårt område består av olika delar med för var del olika natur och karaktär och således med olika behov av
underhåll, estetiska och biologiska aspekter att ta hänsyn till. Dessutom har vi alla olika uppfattning om vad
som är vackert eller passande, helt enkelt olika smak. Under 19 år har området tagit form och består idag av
allt från parkkaraktär till för området naturliga marktäckande planteringar, i vissa delar är det mer orörd natur
med ljung och berg, områden som har blivit delvis eller felaktigt underhållna samt att det vid vissa av
områdets hus har tagits privata initiativ för annan varierad plantering.
Vi står inför en ny upphandling av vår löpande markskötsel och tillika framtagande av en långsiktig (5-10 år)
gallring- och underhållsplan. Denna plan har vi för avsikt att presentera vid kommande årsmöte.
För att vi ska göra bästa tänkbara upphandling inom givna ekonomiska ramar samt fatta bästa beslut för att
en gång för alla ge förutsättningar för ett naturligt och vackert område har vi valt att ta sakkunnig hjälp.
Styrelsen genomförde därför under några timmar den 29:e januari en rundvandring i området tillsammans
med Kristian Littke, Miljöstrateg på Orust kommun samt Marcus Torstensson Markentreprenör från Orust
Farmartjänst. Vi gick igenom hela området och diskuterade samt fick råd och stöd i allt från gräsklippning till
områden som bör slås med röjsåg, till sly som bör röjas samt träd som bör gallras.
Vi fick mycket fin inspiration och en lektion i hur vi får en naturlig kustnära natur med förutsättningar för en rik
biologisk mångfald och ett rikare djur- och fågelliv. Kristian uttryckte hur viktigt det är med att vi håller öppna
landskap i närhet av kusten och med rik mångfald, han uppmuntrade till att spara Rönn och En då det är
viktigt för fåglarna. Tallen har inte så höga biologiska värden vid kusten och är troligen inplanterad en gång i
tiden, därför är den inte så viktigt fick vi lära oss (vilket vi tidigare trott att den var). Men det är alltid viktigt att
skapa en mångfald, så en del tallar kan gärna vara kvar. Att spara urval av Ekar samt de ”fulaste” och
knöligaste björkarna för där trivs insekterna i håligheterna var hans förslag. Kristian uppmuntrade till att
spara ett fåtal björkar med gott om plats mellan sig så de får möjlighet att få en stor vacker krona. När vi
gallrar träd får vi gärna lämna en ”högstubbe” för insekterna att bo i. Det kan vara lämpligt att ringbarka
björkar och aspar året innan de tas ner, då slipper man ett stort uppslag av sly. Vresrosorna som är
planterade är invasiva och de ska vi hålla nere och undan i möjligaste mån.
Kortfattat om de olika områdena
Infarten till området

2017 gjordes ett omfattande arbete vid områdets infart och parkeringar. Gamla buskar och ogräs grävdes
bort. Jorden frästes och oxlar med kryptallar runt stammen planterades. Nya gräsmattor anlades. Resultatet
tror jag vi alla är nöjda med, en prydlig entré som dessutom är lättskött. Området precis vid infarten och stora
vägen behöver årligen hållas fri från sly för en god sikt, ogräs behöver rensas mm.
Lekplatsen
Här har vi gjort mycket under 2018 - 2020 och det är ett område för alla. Vi har nu en fantastisk boulebana,
lekplats och fotbollsplan. Här återstår att plantera marktäckande (småbladig krypoxbär) för ökad hållfasthet
vid slänten mot diket, förbättra gräset på planen samt att årligen rensa sly och gallra lite träd.
Områdena mellan husen
Gräsklippning kommer att följa den naturliga marken eller byggnationen. De ställen där det finns anlagda
marktäckande växter hålls efter en ggr per år. Andra orörda gräsytor slås också en ggr per år samt att
givetvis ska sly och ogräs hållas borta i möjligaste mån. I närhet till våra hus tar vi fortsatt eget ansvar för att
hålla snyggt.
Norra slänten mot stranden
Området ner mot vår gemensamma strand, dvs den norra slänten har haft en mer otydlig underhållsplan
under områdets 19 år. Vi vill nu uppnå det naturliga kustnära och öppna landskapet med marktäckande ljung
med urval av en, ek och någon tall. Diket/bäcken ska hållas rent från sly för att vattnet ska rinna fritt. Den
populära stigen blir ett trevligt promenadstråk. Området har i flera år lämnats helt orörd vilket har gjort att den
växte igen med lövsly. Det är ett mycket långsiktigt arbete att få ett så eftersatt område fint och för att
verkligen få bort rötter och den snabba spridningen av lövsly. Orust Farmartjänst använder sig av en så
kallad kättingröjare för att ”slå sönder” grenar och rötter för minskad spridning. Det ser när det precis är
genomfört lite tråkigt ut, men återigen – ett korrekt, nödvändigt och långsiktigt arbete. Planen är en vacker
och underhållsfri natur. Kristian uttryckte att vi är på god väg och tänker och gör rätt men att det tar lite tid.
Den vackra stengärdsgården mot grannfastigheten bör också göras mer synlig. Kristian uppmuntrade till att
stängsla in området och ”arrendera” det till får eller getter några veckor per år. Det ger den vackraste
naturen och djuren gör arbetet. För detta kan man söka statligt LONA-stöd (via kommunen) då det anses så
viktigt att hålla kusterna öppna. Något att fundera på?
Södra slänten
Slänten ovanför sjöbodarna slås två ggr per år. Efter midsommar slås den med röjsåg varav öar med
blommor och vass återigen sparas och till sensommaren/hösten slås den i sin helhet med kättingröjare (om
det behövs). Här kommer vass, renfana, rölleka, akleja, malva, klöver, blåklockor med flera blommor. Med
tiden kommer dessa vackra blommor att bli fler och fler och lövsly som annars skulle ta över att försvinna.
Vår entreprenör har god kännedom om vad som ska sparas.
Allas vårt gemensamma bidrag
Vi bidrar på olika sätt till vår gemensamma samfällighet. Genom styrelsearbete, delaktighet i planering av
våra gemensamma sommaraktiviteter eller i våra olika arbetsgrupper för utredningar av olika slag. En viktig
del i vårt planerade underhåll är våra gemensamma städdagar. Att alla bidrar på dessa är mycket värdefullt
och sparar samfälligheten stora summor. Det vi verkligen kan åstadkomma vid dessa tillfällen är bla att såga
ner sly och rensa ogräs samt genomföra underhåll eller byggnation vid lekplats och magasin. Vi vill därför
verkligen be om eller t o m uppmana er alla att planera för ert deltagande vid dessa tillfällen.
Varmt välkomna den 15 maj kl 10.00. Vi hoppas på att covid-situationen tillåter att vi återgår till
traditionsenlig korvgrillning som avslutning på dagen.

