Källslätten
Arbetsmöten
i Källslätten

Söndag 18 april kl 10.00

Vi kollar så att stängslet är helt runtom området.
Så tänkte vi även köra ihop lite ved som blev
hugget i höstas och ringbarka några aspar där
det är för många träd i beteshagen.

Söndag 16 maj kl 10.00

Lite pyssel i trädgården, reparation av gärdesgård och byte av ett rappligt stängsel vid
gentianaängen.

Söndag 13 juni kl 10.00

Förmiddagen ägnas åt att tjära grindar och sätta
upp ett tillfälligt stängsel i norra delen av beteshagarna. På eftermiddagen blir det årsmöte
med floravandring (se särskild kallelse).
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PROGRAM 2021
Årsmöte 13 juni kl 13.00

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med
Källslättenföreningen. Med anledning av den
pågående pandemin flyttar vi årsmötet.
Ny tid och plats: Källslätten, samling vid
lönnen den 13 juni klockan 13.00.
Program
• Ordinarie årsmötesförhandlingar
• Floravandring i Källslätten under ledning
av Sören Nyström.
Ta gärna med fikakorgen för eftermiddagsfika och något varmt att sitta på. Välkomna!

Söndag 5 september kl 10.00
Gärdesgårdsreparationerna fortsätter.
Hamling av träd och om det ser ut
att behövas en rensning av källan.

16-18 juli

Slåtter blir det med eventuella coronarestriktioner.
Dessa kommer att meddelas via vår hemsida kallslatten.se
Vi ses!

Ge ditt stöd till
Källslättens bevarande
Källslätten har brukats av Källslättenföreningen i mer
än femtio år och skötseln bedrivs helt ideellt.
Som medlem i föreningen har du möjlighet att vara
med och bevara ett unikt område för framtiden.

Betala via swish till nummer 123 295 64 49 eller
till bankgiro nr 175-1494 (skriv ditt namn och
din e-postadress) så stödjer du
Källslättens bevarande.

Välkommen att stödja oss genom att bli medlem i
föreningen. Det kostar 50 kr för fullbetalande och
10 kr för familjemedlem per år. Vi hoppas även att
fler av våra gamla medlemmar vill fortsätta vara med
i föreningen genom att betala in medlemsavgiften.

Besök gärna vår
hemsida kallslatten.se
Har du facebook så
finns vi även där.

Verksamhetsberättelse 2020
Årets verksamhet har i hög grad påverkats av
pandemin. Medlemsantalet har uppgått till 117
fullbetalande och 92 familjemedlemmar. Det
innebär en stor ökning! Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten. Sex ordinarie arbetsmöten förutom slåttern har genomförts.
Under januari, som var snöfri, avverkades träd
i slänten mot Rotbogrinden och i björkhagen.
Djupräfsning och stenröjning utfördes mellan
stora ladan och Rotbogrinden för att möjliggöra
lieslåtter. Kraftiga stormvindar medförde vindfällen
av stora träd över stigar och stängsel. Extra möten fick sammankallas för att åtgärda detta både
vår och höst. Långa sträckor av gärdsgårdarna
lade ikull sej av röta och vind under vårvintern
och restes ånyo upp med många händer och
stagades senare med nya störar.
Årets årsmöte, som normalt sker i mars,
försköts på grund av pandemin till maj månad.
För första gången kunde vi sitta i gröngräset på
femte terrassen i Källslättens trädgård och fatta
besluten!
Detta året höll betesbolaget som vanligt 4
kvigor, men också hela 5 lånedjur. Det var hittills
högsta antalet nöt under vår tid. Familjen Hellsing
ställde upp med 12 djur som fårhållare. Efter
en torr och kall maj kom tillväxten av beten och
gräsgröda igång fram i juni.
Årets slåtter, den 55:e i ordningen, blev helt
annorlunda än vad vi var van vid. På grund av
rekommendationerna att hålla avstånd och skärpt
handhygien mm slopades ett flertal aktiviteter.
Logdans, slåttermat och gemensamt fika ströks
från dagordningen. Rent vatten i storbehållare,
tvättställ med fotpump och handsprit i mängd

införskaffades. Många av deltagarna kom upp
och jobbade på dagarna men åkte hem för
natten. Deltagarantalet uppskattades till hälften
av det normala. Slåttern påbörjades redan på
tisdagen med att iordningställa alla redskap och
tillbehör. Det innebar att arbetena hanns med,
med god marginal. Allt var färdigt redan tidigt
på lördagen. Då hade även alla beten putsats,
överblivet gräs körts bort och 16 golv hö hässjats.
Håkan och Ole körde med sina hästar släpräfsa
och höslädar.
Norr om Storskiftet påbörjades ett arbete med
att restaurera den gamla slåttermarken.
Båda bisamhällena överlevde vintern. 68,8 kg
honung skördades. Denna höst invintrades 4
samhällen. Under hösten invaderades kuporna
av både större- och mindre skogsmus. Det kan
påverka samhällenas överlevnad under vintern.
Föreningen uppmärksammades av Naturskyddsföreningen I Dalarna genom att få ett av
dess miljöpris.
Under året ökade besökstrycket märkbart
i Källslätten. Åtgången på ved, slitage på
marken och stenar som kastats från rösena ut
på åkermarken var några påtagliga effekter av
pandemin. Till slut fick vi hjälp av Falu kommun
med kapning av ved. Stängning av grindarna
fungerade dock. Vi kunde heller inte märka nån
ökad nedskräpning.
Byråkratin kring hanteringen av miljöstödet
avseende betesmarker och slåtterängar kvarstår. Under året har länsstyrelsen slutreglerat
miljöstödet för 2015. Nu återstår att reglera 25
% av stödet för åren 2016, 2017, 2018, 2019
och 2020!!! Föreningens intäkter under året
ökade med c:a 20000 kr. Det berodde på ökat
medlemsantal, ökad honungsförsäljning samt att
Gustafs kassaförening avvecklades och vår andel
utbetalades till vår kassa. Föreningen har haft
kostnader i samma nivå som tidigare. Traktorn
reparerades för 13000 och en vattenbehållare för
slåtterns behov inköptes för 5000 kr. Eftersom
mat och kaffe valdes bort till slåttern minskade
den kostnaden med 18000 kr. Årets resultat blev
ett plus med 10000 kr.
Årets fackeltåg i december fick lov av ställas in
under pandemins andra våg.
Styrelsen tackar för förtroendet
under gånget verksamhetsår.
Stig-Åke Svenson, Ann-Marie Franklin,
Sören Nyström, Bonnie Nilzon, Ylva Dahné,
Gustav Svensson, Lisa Björnsdotter Wiman,
Roger Löfgren

