
 

 

Minnesanteckningar från Städ/skogsledarmötet 

lördagen den 5 april 2014 i Ladan Fornbo 

 

 

 

 

 

På Närvarande på mötet:  

Lars Wall (9) område 1 Hannäsvägen, Lennart Cato (25) område 2 Fornbovägen, Eivor Grop (39) 

område 3 Kremlavägen, Guy Sacklén (49) område 4 Kantarellvägen, Lennart Rainio Vähä (71) 

område 6 Champinjonvägen, Stefan Håkansson (89)område 7 Skogsriskavägen, Kenneth Siverby (90) 

område 8 Tryffelvägen, Anna-Carin Uttermalm (106) område 9 Rynkhättavägen  Fårtickavägen, Kent 

Jonasson (177) Område 12 Skivlingvägen, Margareta Nyström (192) och Lasse Larsson (194) område 

13 Musseronvägen. 

Frånvarande:Representanter från område 5 Karl Johanvägen, Område 10 Mökullavägen, Område 11 

Bläcksvampsvägen. 

Närvarande från styrelsen: Christina Hegefjärd, Ulf Igergård, Rolf Svensson, Kerstin Anderlund 

 

Ordförande i Samfällighetsföreningen Christina Hegefjärd öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

därefter lämnades ordet över till Patrik Pettersson med ansvarsområde Skog och Mark. 

 

Patrik presenterade dagens agenda. 

 

Skogsbruksplanen 

Den upprättades på hösten 2003. 

Plan på 10 års sikt. Skogen indelades i 22 avdelningar. År 2004 utfördes avverkningar av 

Skogssällskapet. 

2011-2014  utförde Mellanskog avverkningar. Inga nya uppdrag är planerade i nuläget 

 

Regelbunden slyröjning 

2013 utförde Mellanskog slyröjning på område 2 (Mellan Norra stigen och Musseronvägen) och 

område 4 (Norra stigen). Kostnad ca 27 000 kr 

2014 i mars slyröjdes område 1 (Kilen mellan Vä55 och Fornbovägen) och område 5 (Från Ladan 

längs vattnet till Hälsans stig). Kostnad ca 16 000 kr 

Patrik har tagit hand om sly och kört bort. Tack också till alla andra som hjälpt till.  

 

Motion från 2013 

Att avverka granarna på ett område mellan Bläcksvampsvägen – Musseronvägen, vilket många på 

stämman opponerade sig emot. Planen är nu att gallra i skogskanten. 

Patrik fäller och Stefan Håkansson hjälper till. Träden som fälls blir ved om någon vill ha. Städlaget 

för området tar hand om riset. 

 

 

Plats för risupplag 

Ett avtal tecknas med ”Trädfällning högt och lågt” som får lägga ris längs med Fornbovägen och 

ansvarar för att riset flisas eller körs bort minst 1 ggr per år. 

Fastighetsägare får lägga eget ris på samma hög. Inget tryckimpregnerat virke, spik, löv eller gräsklipp 

får finnas bland riset. 

Mellanskog kommer att städa upp efter gamla upplag, men det som blir kvar får vi endera städa själva 

eller leja ut. 

 



Gallring 2014 

Trädfällning görs, om det är möjligt, av oss själva. 

Sly vi åkerkanter samt uthängande grenar tas ned. Guy Sacklén och Stefan Håkansson kan hjälpa till. 

På städdagen nu i vår är det önskvärt att städlagen fyller igen de ”potthål” som finns på våra vägar.  

Vid vändplanen mellan ladan och tennisplanen så finns det en grushög för det ändamålet. 

  

 

Flis på stigar 

Flis läggs ut under september 2014. Upprop att hjälpa till sätts upp på anslagstavlan och på hemsidan. 

På några platser blir marken väldigt blöt, som nedgången på stigen mellan Musseronvägen och Norra 

stigen samt vid båtbryggan vid Mellanstigen. Vi får se om det går att åtgärda 
 

Städområden 

Patrik justerar området 2 vid brevlådorna. 

Presentation vad som planeras för resp. område: 

Område 1: Inga direkta planer mer än slyröjning. Patrik kör bort befintligt ris. 

Område 2: Städning och översyn av diket samt eldning 

Område 3: Slyröjning samt Uppstädning efter rishögar.  

Område 4: Slyröjning. Guy träffar Patrik för att se vad som ev. kan gallras  

Område 5: Slyröjning. Omhändertagande av ris 

Område 7: Gallring av sly. Aspbestånd gallras ut. Tallen tas bort 

Område 9: Vecka 18 fälls träd 

Område 10: Träd fälls vid fotbollsplan 

Område 11: Patrik tar kontakt med städlaget, mycket skräp finns i skogen och det är svårframkomligt. 

Område 13: Lasse Larsson påpekade att granskogen utmed Musseronvägen behövs gallras. Patrik 

träffar Lasse och tittar på det. 

Eldningsveckorna i Flens Kommun är v17 och v44. Dispens kan sökas hos Flens Kommun att få elda 

annan tid. 

 

Vilt på Fornbo 

Älg finns kvar. (Fållökna har fått skjuta en ilsken Älg) 

Inga rådjur sköts på Fornbo 2013. Beståndet ses över i höst. 

Gäss skjuts varje år på Stora och Lilla badet. (12 stycken 2013) En vitkindad gås finns i en flock 

kanadagäss. Observera den är fridlyst. 

Räv finns på området. Ett gryt finns vid Mökullavägens slut och ev. fler gryt. 

Bäver och mink har setts. 

 

Föreningens redskap 

Motorsåg med långt svärd, 2 st Röjsågar, 1 st Grästrimmer, 1 st Stångsåg, 1 st Fällriktare 

 

Stefan Håkansson informerade om fiskekort. Är inte Stefan anträffbar kan vi vända oss till Lasse 

Jansson (84). Även Bertil Jonsson (61) säljer fiskekort.   

I ett fiskekort ingår en familj med barn under 18 år. Äldre barn eller gäster får lösa endagarskort eller 

veckokort. Priset för fiskekortet är 80 kr för medlem och ska alltid vara med.  

 

Stefan ersätts för bensin vid användande av egna redskap. 

 

Mötet avslutades 

 

Vid pennan 

 

Kerstin Anderlund 


