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Sammanfattning Fråga Styrelsens beslut och åtgärder

Olovliga byggen på 

föreningens mark

Olovliga byggen och anläggningar av t 

ex vägar på föreningens mark har 

genomförts på ett antal platser i 

området. 

Dessa frågor kommer att hanteras enligt gällande 

lagar och regler med hjälp av föreningens jurist. 

Föreningen kommer att yrka på återställande. 

Skadegörelse kommer att polisanmälas med 

yrkande på skadestånd.

Röjning Upptrampad stig på allmänningen 

mellan Älgvägen och Lodjursvägen 

växer igen.

Stöd till städlaget på städdagar och vid andra 

tillfällen (lämpliga former diskuteras med 

städlaget).

Fällning av enstaka 

träd

Diverse frågor om nedtagning av 

enstaka träd på VSF:s mark.

Styrelsen granskar dessa frågor enskilt. Styrelsens 

policy är att vara restriktiv med nedtagning av träd 

bl a eftersom de starkt bidrar till områdets karaktär. 

Farliga, allvarligt skadade eller döda träd är 

exempel på fall då det kan vara motiverat att ta ner 

träd.

Upprustning av 

badplats

Upprustning av badplats och lekplats 

vid båtklubb 5.

Gungställning slipas och målas om möjligt 

(lekplatsen ingår även i allmän upprustning av 

lekplatser). Badplatsen rustas upp som del av 

allmän upprustning av badplatser (vassröjning, duk 

och sand).

Upprustning Upprustning av trappa från Skatstigen 

till Örnstigen.

Upprustning läggs in som ett projekt i kommande 

budget (samma typ av trappa som nu, byte av 

brädor och påfyllning av massor).

Vattenavledning Vattenavledning Sparvstigen / Älgvägen PROJEKT: Anlägga dike längs Spravstigen och leda 

vattnet österut till en nyanlagd trumma under 

Älgvägen

Vattenavledning Vattenavledning Korpstigen / Älgvägen PROJEKT: Anlägga dike längs Korpstigen och leda 

vatten till nyanlagd trumma under Älgvägen (lägsta 

punkten) som i sin tur leder vattnet längs/under 

gångväg ner mot Vesslavägen och vidare mot 

Mälaren

Vattenavledning Vattenavledning från stora ängen i 

Tegeltorp hela vägen ner under 

Örnstigen nedanför Hökstigen.

Vattenavledning fungerar väl 2/3 av sträckan. 

Behöver kompletteras med en trumma under 

Örnstigen (lägsta punkten) samt dikning/rör som 

leder vatten mot trumman. Läggs in som ett projekt 

i projektplanen för kommande budget.

Trafiksäkerhet Gallring och trafikspegel i korsningen 

Ekvägen / Käggebodavägen

Gallra i korsningen; placera ut trafikspegel vinklad 

från Svanvägen mot Ekvägen

Trafiksäkerhet Tomtägare menar att utlagda stenar 

stör trafik m m

Stenar bedöms inte utgöra trafikfara eller störa 

trafiken. Ingen åtgärd.

Gallring Kolla på tidigare beslutad gallring av 

träd på Bokstigen

Gallring läggs in i plan för kommande år.

Vägskador Diverse skador på asfalterade vägar 

inne i området

PROJEKT: Lagning av vägskador på asflaterade vägar 

läggs in i kommande budget.


