
 

 

Minnesanteckningar från städledarmötet den 11 

april 2015 

Närvarande: Städledarna Lars och Göran från Hannäsvägen, Lars från Fornbovägen, Eivor 

från Kremlavägen, Guy från Kantarellvägen, Claes från Karl Johanvägen, Stefan från 

Skogsriskavägen, Helmut representerade från Tryffelvägen, Christina representerade från 

Rynkhätte/Fårtickavägen, Ing-Mari och Bill från Skivlingvägen.  

Frånvarande: Ingen städledare eller ersättare från Champinjonvägen, Mökullavägen, 

Bläcksvampsvägen. 

 

Från styrelsen deltog: Patrik, Christina, Lars (även städledare), Rolf och Kerstin  

 

Christina Hegefjärd hälsade alla välkomna till årets städledarträff och lämnade över ordet till 

Patrik Pettersson. 

 

Presentation 

Mötet började med upprop av deltagarna och därefter presenterade Patrik dagordningen. 

 

Slyröjning 

Planerad röjning 2015 

Område 2 och 3 som utförs av Mellanskog 

Rishög finns i område 3 som tas bort i år. 

Det finns utspritt ris på område 4. Patrik kollar upp det.  

Det flis som blir av vårt upplag vid Fornbovägen kan inte användas på våra stigar. Det är 

alldeles för fint och blir till gröt på stigarna. 

 

Motion 2013 

Vi arbetar fortfarande med den motionen som berör träd vid tomt 183-184. Några träd är 

borttagna, ytterligare 10 mogna träd tas bort. Kostnadsförslag inkommer från Högt och Lågt.  

 

Plats för risupplag 

Infart till risupplaget finns och den 1 maj planeras även för en utfart så att det ska gå att köra 

runt. Högt och Lågt tar hand om rishögen och då och då föser ihop den. Stockarna som ligger 

där tillhör Högt och Lågt och får ligga där tills det blir en full lastbil. Våra medlemmar får 

lägga ris på platsen, men observera att det som läggs där får inte innehålla spik eller vara 

tryckimpregnerat och ska även vara fritt från skräp.  

 

Önskemål från Nils Olof Karlsson 

Nils Olof Karlsson (bonden som arrenderar åkermarken) har önskemål om att åkerkanterna 

hålls rena från sly och att uthängande grenar tas bort. 

 

 

 

 

 



Flis på stigar 

En arbetsdag kommer att äga rum under september 2015 då flis läggs ut på stigarna mellan 

Musseron och naturbadet samt mellan Musseron och Bläcksvampsvägen. Flis läggs även ut på 

stigar där inte flisen räckte till 2014. 

Önskemål finns att göra något åt stigen mellan Kremlavägen – Fårtickavägen. Det är osäkert 

om vi kan ta på oss det arbetet. 

Christina ställde frågan: Är det bra att lägga ut flis? Samtliga närvarande ställde sig positiva 

till flis. 

Stefan Håkansson vill att det görs någon form av trapp på stigen vid Champinjonvägen, vilket 

bifölls. 

Förslag på att grus fylls i trappen vid Musseronvägen 

 

Städområden 

Städområde 13 och 11 får utökat område. Slyröjning på andra sidan av Fornbovägen 

Guy och Patrik ser över vilka träd som kan fällas på städområde 4. 

Kontakta skogsansvarig om träd på allmänning önskas tas bort. 

Lars Carlberg har ett ”knäckt” träd på sitt område och undrade vad som gällde. Ruttna träd 

fälls och kan läggas kvar för insekter och fåglar. Friska träd fälls och kan omhändertas för 

vedeldning. Lars efterlyste även att kommunikation mellan städområdena var önskvärt. 

En rishög finns på städområde 9 som kan eldas. 

 

Vilda djur på området 

Lo (ett rådjur har troligtvis dödats av lo.) 

Älg 

Rådjur. Inga rådjur är skjutna under 2013, 2014. Beståndet har nu ökat. 

Gäss Två stycken sköts 2014. 

Räv 

 

Föreningens maskiner 

1 Motorsåg 

2 Röjsågar 

1 Grästrimmer 

1 Stångsåg 

1 Fällriktare 

Behövs något mer? Önskemål om timmersax framkom. 

 

Ett nytt möte planeras till april 2016, vilket alla uppskattade 

 

Patrik tackade för visat intresse och mötet avslutades. 

 

 

Vid pennan 

 

Kerstin Anderlund 

 


