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• Utförd avverkning 2016 

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

• Planerad gallring/avverkning 

• Arbetsdag 22:a april kl 10.30 

• Flis på stigar 

• Lagar ang motorkedjesågar 

• Städområden 

• Övrigt 

– Älg, Rådjur, Gäss, Räv 

– Föreningens redskap 



                 Gata Tomtnr Ansvarig 

1 Hannäsvägen 1 -13 Lars Wall (9) 

2 Fornbovägen 14 -27 Lars Carlberg (27) 

3 Kremlavägen 28 -39 Åke Kihlström (29) 

Eivor Grop (39) 

4 Kantarellvägen 40 -59 Guy Sacklén (49) 

5 Karl Johanvägen 60 -70 Claes Olson (70) 

6 Champinjonvägen 71 -81 Lennart Rainio Vähä (71) 

7 Skogsriskavägen 82 -89 Maria Brannius (86)  

Ann Drambo (82)  

8 Tryffelvägen 90 -103 Lisa Kallin (103) 

9 Rynkhättavägen 

Fårtickavägen  

104 -116 

117 -125 

Anna-Carin Uttermalm (106) 

10 Mökullavägen 126 -138 Birgitta Kauffman  (128) 

11 Bläcksvampsvägen 139 -156 Magnus Jonsson (148) 

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

Kent Jonasson (177) 

13 Musseronvägen 180 –194 Ingemar Karlsson (183)  

Kenta Ohlsson (184) 

Städledare 2017 
 
 
   



• 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:- 
 

• 2015 
•Område 2 och 3 
Utförd av Mellanskog, kostnad ≈25000:- 

 
• 2016 

•Område 4 och 5, samt norra delen på 
område2. kostnad 27.750:- 

 

Regelbunden slyröjning 



Mellanskog, avverkning 2016 
 
 

2a.   Föryngringsavverkning av mogna granar samt  
         markerade lövträd. 
         Yngre granar och friska omarkerade lövträd lämnas kvar. 
         Ris körs bort från området i samband med avverkningen. 
 
 
2b.  Markerade träd tas bort. 
 
  
3.   Markerade träd tas bort. Ca 30 st 
       (endast 10 träd togs bort) 
 
4.   Markerade träd tas bort utanför tomt 20. Ca 15 st. 
 
 
5.  På och utanför tomt 17. 4-6 träd. 
     Om maskin kan ta sig fram utan att skada tomt/gräsmatta  
     så skall träden tas bort. 
     (Inget träd togs bort) 
 
 
 
 
 

        Avverkningsintäkter: 66525 sek  
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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. 
 

• En utfart vid risupplagets nedre del anlades      
   2015. 
    
  
 



Gallring 
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.  
 
3. Bondens son tar bort träden och får 
behålla virket. 
 
5. Med hjälp av ”Knota” så planerar vi att 
ta dessa träd under maj månad. 
 
  



22:a april 
Den 22:a april gör vi en gemensam 
insats att ta bort rötter på 
promenadstigarna så att 
gräsklippning underlättas.  
De som vill hjälpa till är välkomna.  

 

Vi träffas kl 10.30 vid Fornbovägens 
vändplan. 

 

 

 
 
 



Flis på stigar 
 

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

 

Återkommer med datum och 
vi går vidare med planer för 
detta under 2107. 
 
 



Regler gällande användning av motorkedjesågar. 
Arbetsmiljöverket (2012) 

• Användning av motorkedjesågar och röjsågar 

• https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-

motorkedjesagar-och-rojsagar-foreskrifter-afs2012-1.pdf  

 

 

 

• Säker Skog, deras tolkning av lagen. 

• http://sakerskog.se/2562-2/  
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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 
 

 

• Lo ? 

• Vildsvin ? 

 
 

 



Föreningens redskap 

• Motorsåg, med långt svärd 

• 2st Röjsågar varav ena investerades under 2016 

• 1st timmersax (inköpt 2015) 

• 1st Grästrimmer 

• 1st Stångsåg 

• 1st Fällriktare (inköpt 2011) 
– http://www.reipal.se/ 
– http://www.youtube.com/watch?v=pmWEsCxqnMw 

• Behövs det något mer? 

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

