
Grönområdesmöte 210911 

 

Närvarande 

Område 1 Göran Hedliden, frånvarande 
Område 2 Lars Henriksson 
Område 3 Bo Stenhammar 
Område 4 Stefan Malmblad 
Område 5 Tommy Larsson 
Område 6 P-O Kratz  frånvarande 
Område 7 Mattias Grahn 
Område 8 Stig Granath 
Område 9  Roger Sääv 
Område 10 Saknas 
Område 11 Mats Holmqvist 
Område 12 Conny Larsson 

Styrelsen Tommy Larsson ordförade 
Liselotte Johansson kassör 
Bo Stenhammar grönområdes ansvarig 

Vad gör samfälligheten för den gemensamma marken? 

Gräsklippning av de allmänna ytorna c:a 50 000:-/år 
Höstslåtter   c:a 40 000:-/år 
Bortforsling av ris efter städdagar m.m c:a 8 000:-/år 
Ny sand till badstränder  enl offert 
  - fylls på till säsongen 2022 
Nedtagning av farliga och andra träd enl offert 
Skötsel av badstränder 
Slyröjning etc 
Kontakter med markägare 
Kontakter med kommun 

Regelverk 
Se hemsidan www.kallvik.se 
OBS! Det är fritt fram att ta ned träd och sly med diameter upp till 12 cm på de 
gemensamma ytorna. För träd fodras markägarens tillstånd som söks via styrelsen. 

Synpunkter och idéer från grönområdena 

Område 1 Bra uppslutning, ofta gemensam fika. Önskar mer sand till Barnbadet. Tar hand om  
                          potthål på Källvksbrunnsvägen 
 
Område 2 Allt väl. Önskar slåtter hela vägen mellan ’Pumphuset’ och  
                          Stenhammarsbryggan mellan strand och stig. Oro för höga tallar, vems ansvar om de    
                          faller på hus. Som regel – husägaren! Begär nedtagning om ni är oroliga! 

Område 3 Bra uppslutning. Gemensam fika. Röjer Månberget m.m. Ser till soffor på Månberget. 
 



Område 4 Ful tall vid första brevlådorna på Månbergsvägen. Tas bort. Roger Sääv har ok från  
                          styrelsen att ta bort den mot faktura. 
 
Område 5 Gula huset och ristippen. Koll på parkeringen och sopcontainer vid ristippen. 
 
Område 6 Sköter farthinder på Månbergsvägen. 
 
Område 7 Önskar mer grus på stigen från Kallsteniusstigen till Nyslätt. Önskar uppröjning av  
                         skogsdungen mellan stigen och Taffelberget. Utanför samfällighetens befogenhet.  
                         Kontakta AB Månberget, Rikard Sagent. 
 
Område 8 Önskar röjning av sly och små träd mellan Nyslättsbadet och bryggan till höger om  
                          badet. 
                          Ruttna stubbar behöver fräsas bort. 
                          Fräs sanden för att få bort vass. 
                          Ta bort död tall vid gemensamma båtbryggan – farlig! 
                          Vill sätta upp skyltar om att Hundar ska hållas kopplade vid badet då det finns badande   
                          med hundskräck.  Fixas av Stig G. 
                          Vad göra med döende Enar på Nyslätt? 
 
Område 9  Fritt fram att röja i Dansbaneskogen. Ta sly och bränn eller lägg i högar där traktor kan  
                          hämta. Har motorsåg m.m. 
 
Område 11 Önskar röjning runt Mellangårdsvägen. Sly och döda grenar hänger längs vägen. Inga  
                          grenar får finnas inom 2 meter från vägen p g a snöröjningen. 
 
Område 12 Ta bort farlig asp vid stigen från Mellangårdsvägen till Nyslätt. Röj längs stigen och  
                           längs Mellangårdsvägen samt rågången vid Mästers runda. 
 
Styrelsen prioriterar omedelbart: 

 Farlig asp med Mellangårdsstigen - Bo 
 Död tall vid Nyslättsbryggan - Bo 
 Fräsning av badständer - Tommy 

 
 

 

 

 


