Övergripande markplan
(Fastställd av styrelsen den 25/4 2020)
I planen har vi delat upp föreningens marker i fem kategorier:






”Parkområden” som slyröjs varje eller vartannat år.
Vassområden där vass och sly ska slås varje höst/vinter.
Skogsområden som sköts på initiativ från ägarna till näraliggande tomter.
Områden med normal skogsskötsel.
Urskogsområden där naturen få ha sin gång.

”Parkområden” och vassområden
Rubriken kan vara lite missvisande, det handlar inte om välansade gräsmattor och rabatter. Utan
avsikten är att hålla området ljus och öppet och fritt från buskvegetation (ekplantor kan få vara kvar).
Om vi kapar sly varje år kan ”klippet” ligga kvar och multna bort.
Det blir orimligt dyrt att anlita entreprenörer för detta arbete. Vi försöker organisera några extra
röjardagar varje år och kompletterar med frivilliga punktinsatser. I listan här nedan har jag försökt
uppskatta tidsåtgången i arbetspass om 2 – 3 timmar.
1.
2.
3.
4.

Strandområdet runt parkeringen och badplats vid Strandsjöbadet. (6 st arbetspass)
Området runt Hartlowsbrygga. (1 st arbetspass)
Skogsområdet längs Strandsjövägen nr 20 – 26. (3 st arbetspass)
Mindre skogsområde mellan Strandsjövägen nr 19 och nr 21. Kvarteret har röjt grovsly. Om vi
håller området öppet och slår vassen nedanför på vintern uppstår sjökontakt vid promenader
läng vägen. (1 st + 3 st arbetspass).
5. Slänten i kilen mellan de två delarna av Strandsjövägen vid Strandsjöbryggan och
strandkanten bort mot Bäckstigen. (4 st arbetspass).
6. Vassområdet nedanför Midsommarängen. I vassen finns många slyplantor. Om vi lämnar
området under några år kommer en slyridå att bildas och ängen tappar sin sjökontakt. (10 st
arbetspass).
7. Det är kanske mindre viktigt att hålla Risupplaget slyfritt, men det ger bättre sikt i kurvan på
Ribbingebäcksvägen (2 st arbetspass).

Skogsområden som sköts på initiativ från ägarna till näraliggande tomter.

Till den här kategorien hör skogsområden som ligger i utkanten av föreningens område, och områden
som ligger på andra sidan en privat tomt, sett från vägen. Det är alltså områden som ytterst få,
förutom närmaste tomtägare ser eller rör sig i. Ur allmänintresse finns inget motiv för föreningen att
vidta skogsvårdande åtgärder. Här ligger skyldigheten att ta initiativ hos tomtägaren. Om det gäller
säkerhetsåtgärder ska föreningen bekosta avverkning. Gäller det mer estetiska aspekter ska
normalfallet vara att de bekostas av tomtägaren.

Urskogsområden där naturen får ha sin gång.
Det finns redan ett antal områden där ingen skogsskötsel gjorts på många år. Det kan bero på att
sank eller mycket stenig terräng gör det svårt att arbeta med maskiner. Ett ytterligare motiv kan vara
att få personer rör sig i områden som ligger avsides, ofta utom synhåll vid normala promenader.
Vi föreslår att föreningen även i fortsättningen låter naturen ha sin gång i dessa områden. Det kan ha
ett värde för växter och djur att skogsområden får vara orörda. Det handlar dock inte om något slags
naturreservat. Det ska vara fullt möjligt att anlägga stigar och att avverka träd, men föreningen lägger
normalt inga pengar på skogsskötsel av dessa områden.

Normal skogsskötsel.

Inom dessa områden bekostar föreningen utglesning och annat löpande skogsunderhåll. Som tidigare
beslutats ska meterlånga stockar hållas tillgängliga för föreningens medlemmar vid parkeringsplatsen
vid Torget.

