
KALLELSE EXTRA ÅRSMÖTE / HÖSTBREV 
 

”2009 års höstbrev” det känns lite märkligt att skriva höst, för vart tog sommaren vägen?  
En höst att med nya friska tag kolla eventuella barkborreangrepp, kolla diken och planera sin 
övriga verksamhet. Om man nu slöat till under sommaren, det har i alla fall jag gjort. 
 
Aktiviteter där vi träffas under första delen av hösten är : 
 
12 september.  Kl 10-15 Grenverkets årliga Skogsdag hos Rosie Svensson, Hallandsboda, 
Svängsta, 2008 års skogskvinna. OBS: Detta är också en extra föreningsstämma på grund av 
stadgeändring. 
 
Program:  
Vandring på Kraftsamling skog- slingan, som innehåller mycket intressant om röjning (där vi 
ska ha en övning). Rosie tänker höstplantera och det blir ett intressant försök att diskutera. 
Här finns även punkter om gallring, björkbestånd och en fantastisk varggrop med tillhörande 
hänsynsområde. 
                  
Stadgeändring: Förslag till ny lydelse av §9 som togs på årsmötet, enligt följande utdrag ur 

årsmötesprotokollet: 
§ 9 i Grenverkets stadgar har rubriken Firmatecknare. Nuvarande lydelsen  
”Föreningens firma får tecknas av dem som styrelsen därtill utser, två i förening.”  
Beslöts att ändra till ”Föreningens firma tecknas av ordf. och kassör, var för sig.” 
Om du har synpunkter på stadgeändringen och inte kan vara med så måste du ge fullmakt åt 
någon som får föra din talan på den extra föreningsstämman. 
 
Årets skogskvinna 2009  får sin utmärkelse.              
                  
Umeå T&R två och en halv minut, en sammanfattning av Grenverkets medverkan på den 
internationella konferensen ”Gender and Forestry” i juni i år. 
 
Medtag egen fika, om så önskas finns det grillmöjligheter också. 
Vägbeskrivning till Hallandsboda: Kör igenom Svängsta, sväng vänster över bron sedan 
direkt höger mot Kyrkhult och Ryd. Kommer du från Mörrum svänger du vänster innan bron. 
På Kyrkhultsvägen kör c 5 km till skylten Hallandsboda, sväng vänster efter 300 m, skyltat.  
 
10 oktober  Kl 10-14 Skogsdag hos Inge Pettersson Risansmåla, Backaryd 
                    Tema:Dikesrensning, skötsel och produktion, på bla före detta jordbruksmark. 
                     Medtag egen fika 
 
OBS 09:45 samling vid affären i Backaryd 
 
Anmälan senast 091006 till Carina 0709 725022 
Aktiviet inom kraftsamling skog i samverkan med SV i Ronneby. 
 
 
 



Håll även koll på det övriga utbudet ifrån övriga skogsorganisationer, aktiviteter kring 
kraftsamling skog etc. Så träffas vi även där. 
Mellan skogsaktiviteterna, ta Er lite tid för svampplockning och även lite mys med ljus och 
the, skickar med HÖSTVISA att stanna upp till. 
 
Må så gott 
Carina 
0709-725022 
Carina.nilsson@zbh.se 
 
 

 

 

  
 


