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Riktlinjer för genomförande av marklovet för grönområdet 

Svensboda 1:3 under perioden 2019-2024 

Att genomföra Skogsstyrelsens rekommendationer och Norrtälje kommuns krav på återrapportering 

av genomförandet när marklovet skall slutrapporteras, kommer att kräva en del arbete som behöver 

organiseras och dokumenteras. 

Grundtanke 

 Alla åtgärder sker utifrån Grönområdesplanen.  

 Fastighetsnära områden i blocken planeras i samråd med fastighetsägarna i området. 

 Övriga områden planeras av naturansvarig. 

 All avverkning, gallring eller röjning skall ske efter samråd med naturansvarig. 

 Styrelsen prioriterar utifrån ekonomi, medlemmarnas önskemål och naturvårdsbehov. 

 Enskilda fastighetsägare kan på egen bekostnad få möjlighet att ta ned enstaka träd. 

 Genomförda aktiviteter dokumenteras årligen och följs upp. 

 
De som kommer att vara involverade aktivt i detta är blockledare, naturintresserade medlemmar och 

naturansvarig ledamot i styrelsen.  

Blockledare 

 Blockledarnas uppgift blir att samla in synpunkter och önskemål från blockets fastighetsägare, 

när det gäller röjning/avverkning av skog i nära anslutning till fastigheter. Det kan t.ex. röra sig 

om sol, skugga, insynsskydd etc. 

 Blockledarna svarar för att man är överens om föreslagna åtgärder inom blocket. 

 Blockledare informerar naturansvarig via info@svensboda.se. 

Naturintresserade medlemmar 

 Naturintresserade medlemmar kan, enskilt eller tillsammans, efter samråd med naturansvarig på 
eget initiativ genomföra naturvårdsåtgärder (t.ex. röja sly, markera stigar, underhålla områden). 

 Genomförda åtgärder meddelas till naturansvarig via info@svensboda.se. 

Naturansvarig 

 Naturansvarig svarar för att rätt prioritering görs utifrån Skogsstyrelsens genomgång. 

 Samlar in synpunkter från blockledare och medlemmar, bereder underlag för styrelsens beslut. 

 Meddelar blockledare/medlemmar för kännedom om vilka åtgärder styrelsen beslutat. 

 Gör nödvändig utmärkning av träd och områden. 

 Kontaktar entreprenör med förfrågan och upphandling. 

 Sammanfattar årligen rapport till styrelsen över genomförda åtgärder. 

Styrelsen 

 Avsätter årlig budget för förvaltning av grönområdet. 

 Prioriterar och fattar beslut om vad som skall genomföras. 
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 Sätter upp riktlinjer för hur förvaltningen skall genomföras. 

– Säkerhetskrav för medlemmar där föreningen SSF är uppdragsgivare  
– Behörighets- och försäkringskrav på anlitade entreprenörer 
– Riktlinjer för hur rensning/avverkning skall bedrivas  
– Tvist, styrelsen beslutar om medlemmarna är oeniga avseende närområdet. 

Enskilda fastighetsägare 

Innan föreningen har byggt upp en stabil ekonomi för grönområdesförvaltningen kan det bli väntetid 
för att få önskemål om nedtagning av träd genomförda. Fastighetsägare som av olika skäl inte vill 
vänta, kan få medgivande att ta ned enstaka träd under följande förutsättningar: 

– att berörda grannar godkänner nedtagningen 
– att nedtagningen inte strider mot Grönområdesplanen  
– att fastighetsägaren står för kostnaderna för nedtagning samt bortforsling av både timmer och ris 
alternativt tar hand om både timmer och ris själv samt 
– att fastighetsägaren gör det på eget ansvar, dvs. anlitar själv behörig entreprenör och att 
föreningen hålls skadeslös om något händer. 
Information om genomförd nedtagning och eventuell bortforsling skall meddelas naturansvarig på 
info@svensboda.se. 
Önskemål meddelas blockledaren eller via mail till naturansvarig info@svensboda.se. 
 
 
Styrelsen 2020-06-13 
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