
Svar på motioner från medlemmar 2023 

Motion 1 

I en motion (nedan i sammandrag) från Ann Egberg 1:33 lämnas fyra förslag: 

1. Styrelsen ska inspirera medlemmarna att klippa sly vid Valborgsängen 

2. Klippargruppen ska få till uppdrag att undersöka möjligheten att köpa in en motormanuell 

slåtterbalk som kan utgöra ett alternativ till nuvarande åkgräsklippare. 

3. Klippargruppen ska spara ut fröbärande rundlar vid Valborgsängen. Syftet med detta är att 

spara delar av vegetationen under juli så att blommorna får bättre möjligheter att fröa av sig. 

4. Föreningen ombesörjer att det hö som dumpats vid Valborgsängens östra skogskant flyttas. 

Anledningen till detta är att höet ligger på orkidémark.   

Styrelsens utlåtande: 

Förslag 1: Styrelsen yrkar på avslag med motiveringen: 

Rensa sly är något som normalt ingår som uppgift på föreningens arbetsdagar. Det finns samtidigt 

inget som hindrar att föreningens medlemmar ”inspirerar varandra” att mellan dessa arbetsdagar ta 

bort sly som växer fram. 

Förslag 2: Styrelsen yrkar på avslag med motiveringen: 

Klippargruppen består av ett antal frivilliga som utanför den normala skötselplikten lägger ned 

åtskilliga timmar på att vårda våra gemensamma tillgångar och kan inte åläggas ytterligare uppgifter. 

Föreningen har redan idag en slåttermaskin som används av ängsgruppen och det har tidigare gjorts 

försök med liknande maskiner. Slutsatserna är att dessa lämpar sig för mindre ytor.  När den 

nuvarande klipparen behöver ersättas så kommer styrelsen utvärdera tillgängliga alternativ, men att 

ersätta nuvarande maskin i förtid klarar inte föreningens ekonomi utan styrelsen förespråkar att den 

föreliggande investeringsplanen följs.  Styrelsen gör bedömningen att föreningens klippmaskin 

behövs för att med en rimlig arbetsinsats hålla ängar och stigar öppna.  

Förslag 3: Styrelsen yrkar på bifall med motiveringen: 

Att spara rundlar på Valborgsängen kan vara ett sätt att öka möjligheterna för blommorna på 

Valborgsängen att fröa av sig innan klippning. Ängsgruppen har meddelat att de är villiga att ta på sig 

ett utökat uppdrag som innebär att de innan den första klippningen märker ut de rundlar som ska 

sparas och att i början av augusti slå rundlarna vid valborgsängen med föreningens slåttermaskin. 

Det görs med fördel i samband med att blomsterängen slås. Krattning kan göras i samband med 

föreningens arbetsplikt en vecka senare. En förutsättning för att blomsterängen och rundlarna skall 

kunna hanteras enligt förslaget är att föreningen har en aktiv Ängsgrupp som tar ansvaret för dessa 

delar. Åtgärderna bör även följas upp av Ängsgruppen för att säkerställa att vidtagna åtgärder har 

effekt. Styrelsen vill också understryka att förra årets åtgärd att flytta fram den första klippningen vid 

Valborgsängen från vecka 23 till vecka 27 har till syfte att låta gullvivorna på ängen få blomma klart 

och fröa av sig innan klippning. Styrelsen vill samtidigt uppmana motionären samt alla övriga 

intresserade att ansluta sig till Ängsgruppen.  

Förslag 4: Styrelsen yrkar på bifall med motiveringen: 

Strävan är och skall vara att det klippta gräset skall läggas där det ej gör skada. Ligger gräs på fel 

ställe så skall det flyttas så snart som möjligt. På skötseldagarna skall det vara tydligt var gräsklippet 

skall läggas.  



Motion 2 

En motion från Mikael Eriksson, 1:68 

Föreslår i en enkel motion att styrelsens medlemmar fråntas skötselplikt (dvs ingen avgift för 

utebliven närvaro skall tas ut), då styrelsen som helhet ändå är så pass aktiv avseende skötsel/drift av 

Mefjärd. 

Närvaro och deltagande är såklart tillåtet, och uppskattat, om styrelsens medlemmar så önskar, men 

då på frivillig basis. 

Styrelsens utlåtande: 

Förslag 1: Styrelsen yrkar på avslag med motiveringen: 

En omtänksam gest som dock inte är görbar då styrelsemedlemmarnas roll är att planera, leda och 

följa upp skötseldagarna och det krävs minst två styrelsemedlemmar per tillfälle.  

 

 


