Riktlinjer for naturvard med inriktning mot rekreation for Aselstads villaagareforening.

Aselstads Villaagareforening ager sedan 1960 all allman mark i Aselstads
villaomrade. Efter markregleringar i 1993 ars detaljplan ar ytan allman mark ca 150 000 m2.
Vagarna belagger ca 30 000 m2 yta vilka underhalls av separat vagforening. Aterstaende
mark ar till stor del bevuxet med blandskog dar barrtrad dominerar. I omradet finns ocksa
berg, angsmark. karr samt delar av Ensjons strandlinje som foreningens medlemmar har
tillgang till genom badplatserna Stora badet och Lilla badet.
Investeringar och atgarder for dessa ca 120 000 kvadratmeter fbrvaltas och underhalls av
Aselstads villaagareforening vars medlemmar har tillgang till ovanstaende omraden for
rekreation och friluftsliv
Vid arsmotet valjs styrelse och naturkommitte, med flera funktionarer. Styrelsen initierar och
behandlar olika atgarder for omradet. For markomradet aktuella fragestallningar remitteras till
Naturkommitten for yttrande. Styrelsen tar sedan beslut anpassattill inkomna onskemal och
synpunkter fran medlemmar och naturkommitte.

Infor planerade atgarder galler att
• hansyn tas till boendes onskemal samt till vaxter och djur,
• analysera paverkan av de planerade atgardema for omradets vaxt och djurliv,
• vardera hur i omradet sallsynta trad och vaxter paverkas,
• trad som bedoms vara en risk for skada pa person eller egendom tas bort,
•

vid all avverkning av trad som inte bedoms vara sly anlitar foreningen entreprenor,

•

vid rensning av sly och gallring i skogsbestandet halls etablerade stigar oppna,

•

halla grasplanen oppen samt roja vass langs med strandlinjen utmed stora badet fran
gransen till Stens gards omrade och fram till stora badbryggan,

•

vid lilla badet underhalla brygga samt roja sly,

•

styrelsen bifaller eller ger avslag om medlems onskemal om avverkning pa
foreningens mark efter att ha radgjort med Naturkommitten. Om tillstand ges ska
medlemmen kontakta foreningens entreprenor och betala direkt till denne efter slutfort
arbete.

Finansiering av foreningens verksamhet sker genom att styrelsen foreslar budget till arsmotet.
Om beslutade projekt forskjuts i tiden eller inte blir av kan beslutade medel kvarsta att
disponeravid annan tidpunkt.
I de fall fraga kommit in till styrelsen om viss atgard pa foreningens mark, fotograferas det
aktuella omradet och bilaggs med kommentarer och beslutade atgarder till styrelsens
protokoll.
Ersatter tidigare riktlinjer. Faststalld pa villaagareforeningens arsmote 2017-03-12.

