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Motion: Avveckla och ev. flytta risupplaget

Bakgrund

Näshulta fritidsområde hade under minst 30 år 1:a majbrasor där en del fritidsägare med egen utrustning och
arbete forslat delar av beskurna buskar och träd för förbränning. Dessa brasor anlades med god vidsträck uppsikt
vid en årstid då brandrisken var mycket låg i mark och skog p.g.a. fukt och väta  samt placerad långt ifrån skog.

För några år sedan upphörde bl.a. 1.a majbrasan. Istället fattade styrelsen alt. endast ordförande ett eget beslut att
skapa ett risupplag placerad i närheten av pumphuset vilket dök upp för två år sedan på ej samfällighetens GA.
Hur och vem som fattade överenskommelse kan ifrågasättas och kan ha ej kommit till på behörig ordning då
syftet, placeringen, användningen och tillträdet för vem togs ej upp på något årsmöte hittills trots att
fastigheterna kan användas för sitt ändamål utan något risupplag och därför kan bestridas av enskilda delägare.

Skötseln av risupplaget under dessa två år har ej varit den bästa. Under tidsperioder har avspärrning skett då
medlemmar har slängt virke och grenar utanför anvisat område. Trots det har "externa" fortsatt kunnat lämna.
Risupplaget som nu i sommar 2018 varit fullt belamrad med stora grenar, tryckimpregnerat virke, stammar och
kapat virke samt hela stubbar d.v.s. ej ris, vuxit med ofantliga proportioner till ett berg. Haft en utsträckning på
minst 5m bredd, 40 m längd och en höjd på ca 7 meter och legat direkt bredvid skog.

Olägenheter har skapats p.g.a. "berget" för medlemmar. Vissa har haft svårt att köra upp sin bil för att hämta
dricksvatten och släpvagn. Många ggr har fordon ställts nere och personer har fått dra släpvagnen för hand då
dem ej kunnat vända bilen p.g.a. virke utanför området. Placeringen och framförallt den gigantiska storleken av
högen har dessutom "förfulat" landskapet för några delägare. Risupplaget som har kontakt med skog är heller ej
bra placerad för att minimera skogsbrand. En mycket stor brandrisk.

Sommaren 2018 var också mycket varm. Kommunen utfärdade brandförbud. Att placera och
låta bilda oövervakade gigantiska virkeshögar är oansvarigt. En flaskbotten eller något lättantändlig kan skapa en
brand som blir ostoppbar. Då berget är så stort, felaktig placerad och finns under torrperiod kan det skapa en
katastrof i området med stort skadeståndsansvar på samfällighetsföreningen, enskilda fastighetsägare, kommun ?
Ett kort axplock visar att den  5/5- 2013, 5/6-2016, 31/8 -2017  m.fl. brann det i liknade rishögar i Sverige.

Med detta dokument bifaller jag ej fattat beslut och kan ej hållas ekonomiskt ansvarig på något sätt trots delägare
i samfälligheten, om risupplaget forsätts användas och brand uppstår. Jag har och avstår alla användning av
risupplaget.  Kommunen har normalt ansvaret för att spontana rishögar tas bort placerade på deras mark.

Medlemmarna i föreningen kan lämna, köra bort större grenar och stammar till Lilla Nyby / Retuna som andra
fastighetsägare,  flisa sitt ris med flismaskin, göra ansvarsfullt sin egen brasa enligt brandföreningens föreskrifter
eller låta det bli eget virke om så behövs.

Förslag till beslut

Jag föreslår samfällighetsstämman  besluta :

- att styrelsen skall avveckla risupplaget innan sommarn 2019.

- att styrelsen skall utreda placering, om det är lönsamt att fälla träd i egen regi på GA, om entreprenör skall göra
allt och om en grönområdesansvarig finns skall denne transportera  "ris" med släpvagnen till Lilla Nyby.

Med vänlig hälsning Tommy Johansson  Näshulta - Österby 5:55 delägare och medlem i samfälligheten


