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• Plats för risupplag 
– Avtal med ”Trädfällning högt och lågt” 

• Städning av gamla risupplag 

• Önskemål om gallring 

• Flis på stigar 

• Städområden 

• Vilt i Fornbo 

– Älg, Rådjur, Gäss, Räv 

• Föreningens redskap 



                 Gata Tomtnr Ansvarig 

1 Hannäsvägen 1 -13 Lars Wall (9) 

Göran Wärnholm (3) 

2 Fornbovägen 14 -27 Lennart Cato (25) 

3 Kremlavägen 28 -39 Åke Kihlström (29) 

Eivor Grop (39) 

4 Kantarellvägen 40 -59 Guy Sacklén (49) 

5 Karl Johanvägen 60 -70 Claes Olsson (70) 

6 Champinjonvägen 71 -81 Lennart Rainio Vähä (71) 

7 Skogsriskavägen 82 -89 Stefan Håkansson (89) 

8 Tryffelvägen 90 -103 Leif  & Eva-Marie Fagerström (99) 

9 Rynkhättavägen 

Fårtickavägen  

104 -116 

117 -125 

Anna-Carin Uttermalm (106) 

10 Mökullavägen 126 -138 Birgitta Kauffman  (128) 

11 Bläcksvampsvägen 139 -156 Gerhard Gabski (139)  

Torbjörn Lindberg (142) 

12 Skivlingvägen  157 -179 Ing-Mari Hellström (176) 

Kent Jonasson (177) 

13 Musseronvägen 180 –194 Lars & Maud Ferngren (188) 

Margareta Nyström (192) 

Städledare 2014 
 
 
   

 
 
 



Skogsbruksplanen  

• Skogsbruksplanen upprättades till hösten 2003 som stöd för att 
kunna planera för långsiktiga åtgärder för skogen. 

• Planen är på 10 års sikt. 

• Skogen indelades i 22 avdelningar.  

• År 2004 utfördes avverkningar  
av Skogssällskapet. 

 

• 2011-2014 utfördes avverkningar  
av Mellanskog.  
(FornboSkogplanKommentar_2014 .pdf) 

 

• Inga nya uppdrag för Mellanskog är  
i nuläget planerade. 

 



• 2013 
•Område 2 och 4 (ca 7.5 ha) 
Utförd av Mellanskog, kostnad ≈27000:- 
 

• 2014 Mars 
•Område 1 och 5 
Utförd av Mellanskog, kostnad ≈16000:- 
 

 
 

 

Regelbunden slyröjning 



Motion från 2013 
 
 
 
   

 
 
 

Att ta ner alla Granar inom markerat område bedöms ge en avkastning på 40000:- 
Vid stämman 2013 så var det många som opponerade sig mot en slutavverkning av gran. 
Planen är nu att under 2014 gallra i skogskant ( Röda området ). 



Plats för risupplag 
•Avtal med ”Trädfällning högt och lågt” 

De får lägga ris (grot) samt tillfälliga 
virkesupplag längs med Fornbovägen. 
De ansvarar även för att riset flisas/försbort 
minst 1 ggr per år. 
 
•Fastighetsägare på Fornbo får lägga ris på 
samma hög.  

•Riset måste vara fritt från skräp så 
som tryckimpregnerat virke samt spik 
och annan metall. 
Löv och gräsklipp för ej heller läggas 
bland riset. 

 



Städning av gamla risupplag 

• Mellanskog kommer med en skotare dra ihop 
ris/virkes rester på de gamla risupplagen längs 
med Fornbovägen. 

 

• Ris/skräp som blir kvar  
– Vi städar själva 

– Eller så lejer vi ut arbetet 



Gallring 2014 
På flera platser finns det behov och  
önskemål om att gallra/fälla träd. 
 
Där det är möjligt så tar vi hand om 
trädfällningen själva, för att hålla ner 
kostnaden. 
 
Nils Olof Karlsson har önskemål att 
åkerkanter hålls rena från sly,  
samt att uthängande grenar tas ned,  
alt träden tas bort.  



Flis på stigar 

• Flis på norra stigen mellan 
Kantarell och Mökulla 
planeras till Sep 2014. 

 

 

• Komplettering av flis 
behövs på vissa ställen på 
Hälsans stig samt Södra 
stigen.  
 
 



1.   Hannäsvägen (1-13) 
2.   Fornebovägen (14-27) 
3.   Kremlavägen (28-39) 
4.   Kantarellvägen (40-59) 
5.   Karljohansvägen (60-70) 
6.   Champinjonvägen (71-81) 
7.   Skogsriskavägen  (82-89)  
8.   Tryffelvägen (90-103) 
9.   Rynkhättevägen (104-116) 
       Fårtickavägen  (117-125) 
10. Mökullavägen (126-138) 
11. Bläcksvampsvägen (139-156) 
12. Skivlingvägen (157-179) 
13. Musseronvägen (180-194) 
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Städområden  



Vilt i Fornbo 

• Älg 

• Rådjur 

• Gäss 

• Räv 
 

 



       Älg ser ut att vara kvar på området då vi regelbundet får 
observationsrapporter. 
 

Älgar på tomt 73      (bild tagen 2013-08-13) 



Rådjur 

• Inga Rådjur sköts på Fornbo 2013 

 

 



Gäss 
År 2013 sköts Kanadagäss på Stora och Lilla badet (ca 12 gäss) 

 

Vitkindad gås (fridlyst) 

Kanadagäss 



Räv 

• Räv syns då och då på Fornbo. 
Ett gryt finns upp på berget vid Mökullavägens slut.  

 



Föreningens redskap 

• Motorsåg, med långt svärd 

• 2st Röjsågar 

• 1st Grästrimmer 

• 1st Stångsåg 

• 1st Fällriktare (inköpt 2011) 
– http://www.reipal.se/ 

– http://www.youtube.com/watch?v=pmWEsCxqnMw 

 

http://www.reipal.se/
http://www.youtube.com/watch?v=pmWEsCxqnMw

