
Beretning

Brunnberg - Skov og mark-udvalget 2022
ved Morten Lassen - formand for udvalget.

Hovedaktiviteterne i udvalget har i det forgangne år drejet sig særligt om at få gang i
anvendelsen af byens snescooter og i pleje og vedligehold af byens skov og mark.

Scooter
Efter sidste års vedtagelse af rammerne for brug og anvendelse af snescooteren, har
scooteren haft sin første rigtige sæson. Koordinationsudvalget udpegede i efteråret fem
personer til i vinter, at være førere af scooteren. De fem var Jesper (Affären), Lars (Svalan),
Søren (Förmansbostaden), Uffe (Skolan) og Morten (Digersberg). Alle fem gennemgik et
både praktisk og teoretisk kursus forestået af Mats Berglund i begyndelse af uge 7. Alle
deltagere har siden arbejdet på at opøve færdighed og få erfaring med både håndteringen af
maskine og i at trække skispor således at alle skiglade besøgende i byen kan få endnu
større skioplevelser. I løbet af denne vintersæson har vi kørt især i juleferien og i uge 7 og 8.
Skisporstrækning var særligt i uge 7 udfordrende pga. af snemængden og den sparsomme
erfaring, men vi er blevet meget klogere til den næste sæson.
Bemærk at man skal indsende sit kandidatur til formanden for skov og mark inden 1.
september hvorefter koordinationsudvalget senest 1. oktober udpeger d. 5-6 personer, der
den følgende sæson må føre snescooteren, efter byens gældende regler.

Pleje
I det forløbne år har vi ved fælles hjælp i byen fortsat arbejdet med at holde og til dels
mindske graden af opvækst i underskoven. For mig at se har byen ikke fremstået så åben
og transparent i mange år. Derfor peger vi fortsat på, at vi bruger en del kræfter på dette felt.
Til gengæld reducerer vi det område, hvor vi slår græsset for siden at rive det sammen, til et
mindre udvalgt område primært på den østlige mark nedenfor Fall og mellem Skolan og Fall.
Udvalget følger den tidligere mark-plejeplan i hvilken græsmarkerne dels slås og græsset
efterlades til formuldning, henstå uslået og det før omtalte plejede områder.
Med hensyn til bekæmpelse af Lupiner vil vi bede Anders Nygren om at slå rabatterne i hele
byen inden de blomstrer, således at det forhåbentlig vil være en begrænset opgave at hold
dem nede.
Endelig har der i årets løb været arbejdet med oprydning af divers vindfælder. Primært dem
der er faldet ind over markerne. I en kommende sæson er også dem udvalget peger på, hvis
der er nogen, der ønsker at skaffe brænde. Har man yderligere brænde behov skal man
kontakte en fra udvalget, der kan udpege yderligere områder.

I den kommende sæson peger udvalget på følgende opgaver til onsdags arbejder:
● Bekæmpelse af underskov
● Oprydning af vindfælder
● Sommerpleje af skispor
● Indsamling af hø
● Bekæmpelse af lupiner


