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Åtgärder inom allmänningen i Fjällbyn (fortsatt uppsnyggning av området) 

Det finns ett stort behov av att fortsätta arbetet med att röja sly och snygga upp 

allmänningen inom Fjällbyn. Under städdagarna görs punktinsatser där behovet är som allra 

störst.  

Närmast på åtgärdslistan står att göra något åt postlådorna. Ställningen håller på att rasa 

samman och en stor oordning råder bland postlådorna. Att mötas av detta när man svänger 

upp till Fjällbyn ger ett dåligt intryck av hela området. Det behövs dock ett årsmötesbeslut 

för denna åtgärd.  Styrelsen kommer att lämna ett förslag till stämman om detta arbete. Ett 

förslag till stämman bifogas. 

 Lyktstolparna inom området behöver rättas upp. Jobbet kommer att utföras under 

sommaren. Nästa år 2013 står den gamla ”sopboden” i tur att åtgärdas.  

För att hela området skall kunna åtgärdas måste alla hjälpa till. Grannsamverkan är en 

självklarhet. Eller hur?   

Det är inte bara inom allmänningen åtgärder måste göras utan det finns även tomter som 

behöver en ordentlig översyn vad gäller borttagning av sly. Gör det nu till sommaren! 

När det gäller att ta bort större träd på allmänningen finns anvisningar på vår hemsida hur 

det skall gå till. Frågor angående avverkning av träd ställer ni till Roger Olsson eller Åke 

Dahlin. Inriktning är att det skall vara ca 5 – 7 meter mellan kvarlämnade träd. 

Vi vill bara påminna om att när ni tagit ner trädet är ni också ansvariga för att grenar och 

övrigt bråte tas bort från området. 

Kan vi inte lova varandra att arbetet med uppsnyggning av området startas upp redan under 

våren, sommaren 2012?  

Områdesindelning och ansvarsförhållanden 

Områdesuppdelningen hittar ni på vår hemsida. Vi har inte pekat ut någon ansvarig för 

respektive område utan ni gör det själva inom ert tilldelade arbetsområde. 

Område 1 

Fastighetsägare (Ripstigen nr 1 – 17) ansvarar för att sly röjs nedanför respektive fastighet. 

Inom området finns det också möjlighet att avverka björk och gran som kan utnyttjas som 

ved. Intresserade vänder sig till Roger Olsson eller Åke Dahlin för instruktion hur arbetet skall 

bedrivas. 
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Under vårens städdag kommer vi att jobba med slyröjning i anslutning till uppfarten till 

Fjällbyn. Fastighetsägare Ripstigen 1 och 2 uppmanas att märka upp sin tomtgräns mot 

vägen före vårens städdag. 

Område 2 

Området kommer att vara åtgärdat under sommaren 2012 (i huvudsak redan klart).  

Område 3  

Fastighetsägare (Ripstigen 2 – 18 samt Renstigen 3 – 15) ansvarar för detta område. 

Område 4 

Fastighetsägare (Renstigen 17 och 19) ansvarar för detta område.  

Område 5  

Fastighetsägare (Renstigen 2 – 14) ansvarar för detta område. 

Område 6  

Fastighetsägare (Renstigen 14 – 22 samt Fjällbyvägen 3 – 9, 17) ansvarar för detta område 

Det går en väg från parkeringen och upp mot skidspåret som bör röjas på vänster sida om 

vägen. Lämplig arbetsuppgift för Fjällbyvägen. 

Område 7 

Fastighetsägare (Fjällbyvägen 17, 19 – 43, 45 – 59 bakom respektive fastighet.)  

Område 8  

Fastighetsägare (Fjällbyvägen 61 – 73) ansvarar för detta område.  

Mellan bäcken och fastigheten Fjällbyvägen 73 står det stora träd så där bör det gallras.  

Område 9 

Fastighetsägare (Fjällbyvägen 75 – 89) ansvarar för detta område. 

Område 10 

Fastighetsägare som bor i inre ”ringen” längs Fjällbyvägen ansvarar för detta område.  

Den skog som finns vid ängen ska vara kvar så att harar, rådjur och andra djur har 

någonstans att ta vägen. Ängen bör röjas från sly och trimmas varje år. Styrelsen planerar att 

köpa in en lämplig ”slåttermaskin” som kommer att underlätta detta arbete. 

Det finns en del träd som behöver tas bort efter bäcken (övre delen) i området, t.ex. granar. 

Nedre delen av området kan vara mall för detta arbete.  

Skoterleder 

Fastighetsägare Renstigen 21 – 29 har uppgift att se över skoterlederna inom området inför 

varje vinter. 



 
 

 


