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Städledare 2019
Omr Gata Tomtnr Ansvarig

1 Hannäsvägen 1 - 13 Peter & Maria Gråd (3)

2 Fornbovägen 14 - 27 Lars Carlberg (27)

3 Kremlavägen 28 - 40 Tage Jansson (30) Anders Lang (31)

4 Kantarellvägen 41 - 59 Guy Sacklén (49)

5 Karl Johanvägen 60 - 70 Per-Arne Johansson (63)

6 Champinjonvägen 71 - 81 Kjell Hagberg (75)

7 Skogsriskavägen 82 - 89 Ann Drambo (82) Maria Brannius (86) 

8 Tryffelvägen 90 - 103 Emina Ferhatovic (101)

9 Rynkhättavägen
Fårtickavägen 

104 - 116
117 - 125

Anna-Carin Uttermalm (106)

10 Mökullavägen 126 - 138 Ulf Igergård (134)

11 Bläcksvampsvägen 139 - 156 Bengt Lindström (143)

12 Skivlingvägen 157 - 179 Kent Jonasson (177)

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



• 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:-

•2017 Ingen slyröjning
•2018 Ingen slyröjning
•2019 Område 2 och 3 av Mellanskog

Område 1 av oss på Fornbo

Regelbunden slyröjning



•2019 Område 1 

Den 11:e maj kommer vi göra ett försök att 
röja sly på detta område själva.
Detta för att få en uppskattning om hur 
mycket tid och energi det går åt.

Vi kommer att starta ca kl 13.00, och de som 
vill är välkomna att hjälpa till.
Vi träffas på skogsriskavägens vändplan.

Regelbunden slyröjning



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

De får lägga ris samt tillfälliga virkesupplag längs med 
Fornbovägen.
De ansvarar även för att riset flisas/förs bort 2 ggr per år.

•Fastighetsägare på Fornbo får lägga ris på samma hög. 
Riset måste vara fritt från skräp så som tryckimpregnerat 
virke samt spik, kläder, tegelpannor och fälgar.
Ej heller kompost och mindre ved då maskiner ej kan 
plocka upp detta.



Flis på stigar

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

Återkommer med datum om 
när vi går vidare med detta.



Föreningens servicekranar/brunnar

Låt inte avstängnings kranar och service brunnar växa igen så 
att det täcks av sly och/eller högt gräs.

När Lennart Cato (25) tillsammans med Flens kommun skulle 
kartlägga våra vattenledningsnät så kunde inte alla 
avstängningskranar hittas, många är dolda i högt gräs eller täta 
häckar. 
Det är alla tomtägares ansvar att se till att avstängning för sommar 
och vintervatten är väl synliga. 
Viktigt att hitta kranen om en läcka uppstår i huset eller i ledningen 
till huset och ingen är där!



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

Lagen gäller från den 1 januari 2015.

• Säker Skog, deras tolkning av lagen.

• http://sakerskog.se/2562-2/

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-motorkedjesagar-och-rojsagar-foreskrifter-afs2012-1.pdf
http://sakerskog.se/2562-2/


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

• 1st motordriven grensåg 4 meter (inköpt 2018)

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

