
 

Information från styrelsen     
 
Extra arbetsdag 9/10 2021 
I höst planeras en extra arbetsdag för eldning av ris och sly som samlats ihop under årets arbetsdagar 
samt det som blivit efter väghållarens underhållsarbete. Möjlighet finns också att inför eldningsdagen på 
eget initiativ röja sly inom fastigheten Svensboda 1:3. Se mer information separat som bifogas detta 
utskick. Arbetsdagen ställs in/skjuts upp vid otjänlig väderlek. Se  information om detta på föreningens 
Facebookgrupp (Svensboda – medlemsinformation) samt hemsida www.svensboda.se 
 
Pågående lantmäteriförrättning 
Vid ordinarie stämma för Svensboda Samfällighetsförening SSF, som genomfördes i maj, beslutades att 
föreningen ska ansöka om lantmäteriförrättning för fastigheten Svensboda 1:3. Styrelsen har skickat in en 
ansökan om förrättning till Lantmäteriet och har även ansökt om att klassas som prioriterat ärende för att 
korta väntetiden hos myndigheten. Lantmäteriet har meddelat att föreningens ansökan ej kommer att 
prioriteras, vilket troligen innebär att ansökan om förrättning kommer att behandlas först under 
senhösten/ tidig vinter. Styrelsen är mån om att föreningens medlemmar kommer till tals i processen och 
kommer därför att bjuda in intresserade till dialogmöten. När det finns ny information kommer detta att 
publiceras på svensboda.se och i föreningens Facebookgrupp, Svensboda – medlemsinformation. 
 
Justering av vägens årsavgift. 
Föreningen har i nuläget en underhållsskuld där nödvändigt underhåll nu brådskar. Om dessa arbeten inte 
genomförs under kommande år riskerar akuta underhållsbehov att uppstå vilket sannolikt kommer att 
leda till att föreningen tvingas att höja avgiften ytterligare. Genom att förvalta vägen på ett bra sätt kan 
avgiften hållas nere över tid även om det i dagsläget innebär en höjning. Styrelsen föreslår därför en 
höjning av årsavgiften för vägens skötsel till 2 900 kr per fastighet vilket tillsammans med avgiften för 
grönområdet ger en total avgift på 3 300 kr.   
 
Regler angående sophämtning och vägskötsel. 
Styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på vikten av att hålla på 2-metersregeln gällande placering av 
exempelvis soptunnor eller buskar. Det innebär att soptunnor ska placeras 2 meter från vägen in på den 
egna tomten. Detta för att möjliggöra dikesklippning samt plogning vintertid. Viktigt är också att hålla 
vändplaner fria året om från parkerade fordon då renhållaren enkelt och smidigt ska kunna vända sitt 
fordon samt att vägskötsel vintertid ska kunna genomföras. Tänk på att om plogning ej går att genomföra 
vid vändplaner så kan inte renhållningen utföra sitt uppdrag. Se vidare riktlinjer vid snöröjning på nästa 
sida. 
 
Insamling av e-postadresser – underlätta för din förening 
Styrelsen kommer att påbörja insamling av medlemmarnas e-postadresser. Syftet med insamlingen är att 
på ett snabbare och effektivare sätt kunna nå ut med information till föreningens medlemmar. Mer 
information om hur du kan skicka in din e-postadress finns på föreningens webbplats.  
I samband med att uppgift om e-postadress lämnas är det också möjligt att godkänna att föreningens 
fakturor skickas digitalt vilket skulle spara utgifter för porton. 
 
Kontaktuppgifter till styrelsen 
Frågor eller information till styrelsen skicks till info@svensboda.se. E-postadressen läses av varje vecka 
men ej dagligen. Observera att det åligger de enskilda fastighetsägarna att informera styrelsen om 
ändringar vid adressbyten och ägarskiften.  
 
 
 

about:blank
mailto:info@svensboda.se


 

Möjlighet för medlemmar att ta bort sly på  
fastigheten Svensboda 1:3 och sitt angränsande närområde. 

 
 
I samband med att en ny grönområdesplan antogs för den gemensamägda fastigheten Svensboda 1:3 
finns det också förbättrade möjligheter för föreningen (SSF) att bedriva ett aktivt förvaltningsarbete 
på  fastigheten. 
 
Som ett led i detta vill styrelsen informera föreningens medlemmar om möjligheten att  
själva röja sly  inom grönområdet Svensboda 1:3, exempelvis i anslutning till den egna tomten. 
Genom att röja slö främjas tillväxten av  de träd som frihuggs och samtidigt minskar risken för 
missväxta träd. Dessutom får de områden som sköts en trevligare karaktär när mängden snår 
minskar. 
 
Detta arbete får genomföras under förutsättning att det sker i enlighet med den grönområdesplan 
som  skickades ut till samtliga medlemmar under 2019 och som även finns tillgänglig på föreningens 
webbplats (svensboda.se). 
 
 
 



 

Hur ska rensningen genomföras? 
Som sly räknas träd med mindre diameter än 5 cm nederst på stammen. Trädet bör kapas så långt   
ner som möjligt för att undvika skador på djurliv (stubbar får efter röjning sticka upp max 10 cm). Den 
medlem som rensar mycket sly på en plats måste också vara beredd att ta småsly som snabbt 
kommer upp igen under de närmaste åren. Vid gallring av grövre träd skall skogsansvarig kontaktas 
Observera att det sedan 2015 finns krav på körkort för röjsåg och motorsåg. Föreningen kan därför 
inte rekommendera någon som inte uppfyller kraven att utföra sådant arbete. Föreningen uppmanar 
därför medlemmar som saknar ett sådant att använda icke motordrivna verktyg. 
 
Observera att grönområdesplanen ger tydliga rekommendationer om vilka träd och trädarter som 
bör röjas. Förenklat handlar det om att avlägsna träd som växer tätt intill stammen eller växer in i 
kronan på värdefulla äldre ofta grova träd. Riktlinjen är att det cirka 1 meter runtom trädkronan bör 
det vara fritt från andra träd. Det är ofta lövträd (ex. ek och asp) och tallar som trängs på detta sätt av 
andra träd. 
 
 
Upphämtning v.40 
Under vecka 40 kommer föreningens upphandlade vägentreprenör att hämta upp högar med sly 
placerade i dikena på Lillsjövägen, Kvarnvägen, Stensjövägen (vägar som angränsar till Svensboda 
1:3).  Om det behövs uppsamlingsplatser även på ytterligare platser behöver dessa meddelas till 
info@svensboda.se senast fredag 1 oktober. 
 
Observera att den sly som läggs i dikena ska ligga på ett sådant sätt att det är underlättar 
upphämtning med maskin. Exempelvis bör de ligga samlade och med rötterna åt samma håll. 
 
Frågor om möjlighet att röja sly besvaras av styrelsen på adressen info@svensboda.se. 
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Nya och tydligare regler för snöröjning i Svensboda 
 
Styrelsen har fått information från väghållaren om att det bitvis varit svårt att genomföra 
snöröjning i Svensboda på grund av exempelvis felparkerade bilar eller soptunnor för nära 
vägkanten. Maskinerna som används vid snöröjning kräver stort vägutrymme och om vägen 
inte är framkomlig kan det i värsta fall innebära att snöröjning inte kan genomföras på den 
aktuella platsen. Styrelsen har därför tillsammans med väghållaren tydliggjort de 
rekommendationer som finns i området vintertid. Rekommendationerna är baserade på de 
rekommendationer som tagits fram av Norrtälje kommun. 
 
 
Tänk gärna på det här i vinter för att underlätta för snöröjningen: 

- Respektera gällande parkeringsförbud. Använd inte vändplatser eller vägfickor för 
parkering utan det är endast på fastighetsägarnas respektive tomt som parkering 
är tillåten i området. 

- Forsla inte ut snö från din tomt eller infart på gatan. 

- Håll området runt sopkärlet sandat och snö- och isfritt så att sophämtningen 
fungerar. Försök om möjligt att dra in sopkärl från vägkanten längre in på tomten 
för att underlätta för snöröjning. 

- Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor. 
 
 
Frågor om vägen besvaras av info@svensboda.se  
 
Tack för din förståelse! 
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