
 

 

Minnesanteckningar från 

städledarträffen den 17 april 2016 

 

Närvarande: Lars Wall Hannäsvägen, Lars Carlberg Fornbovägen, Eivor Group Kremlavägen, 

Guy Sacklén Kantarellvägen, Claes Olsson Karl Johanvägen, Lennart Rainio Vähä 

Champinjonvägen, Lars Jansson ersättare Skogsriskavägen, Susanne Wase och Anders 

Pettersson Tryffelvägen, Anna-Carin Uttermalm Rynkhättevägen Fårtickavägen, Magnus 

Jonsson Bläcksvampsvägen, Ing-Mari Hellström och Kent Jonasson Skivlingvägen, Lars 

Larsson Musseronvägen. 

Frånvarande: Birgitta Kauffman Mökullavägen   

Från styrelsen: Patrik Pettersson, Kerstin Anderlund 

 

Patrik Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

Regelbunden slyröjning genomförs. 

2015 röjdes området 2 och 3 av Mellanskog 

Under 2016 planeras området 4 och 5. 

(Detta arbete togs fram på grund av att städlagen inte skulle få så mycket att göra) 

 

Styrelsen har beställt en förnyad Skogsbruksplan av Skogsstyrelsen, vilken nu är klar. 

Den finns upplagd på vår hemsida. 

Skogsstyrelsen har gjort en inventering av skogen. Det är en manuell bedömning som är gjord 

av Anders Pettersson, Skogsvårdsstyrelsen efter tabeller och mätsticka. 

Patrik  gick igenom Skogsbruksplanen i stora drag. 

Förslag finns för varje område vad som skall göras, inventering och åtgärder. 

Gamla ruttna träd sparas för insekterna. 

Vår förhoppning är att skogsbruksplanen kommer att fastslås och godkännas på årsstämman. 

När någon önskar få ett träd nedtaget på samfällighetens mark ska Patrik kontaktas.   

 

Rishögen mot vattnet efter Mökullavägen 

Den senaste omhändertagna rishögen gav föreningen en avkastning på drygt 8 000 kr. 

 

Plats för risupplag 

Styrelsen har sedan förra året ett avtal  med bolaget Trädfällning Högt och Lågt att lägga grot 

samt tillfälliga virkesupplag utefter Fornbovägen. 

Fastighetsägare på Fornbo får lägga ris på risupplaget.  

 

  

Städområden. 

Inga förändring beträffande städområdena. När ni byter städledare meddela det till Patrik eller 

till styrelsen @ fornbo.se 

 

Vilt på Fornbo 

Inga rådjur är skjutna på 3 år. Skyddsjakt är förnyad och vi har tre jägare på området, Patrik 



Pettersson, Leif Warbrandt och Marcus Cato. 

Inga Kanadagäss sköts förra året. Tillståndet gäller ej för jakt på älg. 

 

Föreningens redskap 

1 motorsåg, 

2 röjsågar varav en dålig,  

1 timmersax,  

1 fällriktare 

1 stångsåg 

1 grästrimmer 

Önskemål finns om en ny röjsåg  

 

Övrigt 
Önskar någon ved kontaktas Patrik 

Ambition finns att lägga ut flis på promenadstigarna 

 

Patrik tackade alla för deltagandet och avslutade mötet. 

 

Vid pennan 

 

Kerstin Anderlund  

 

 

 


