
 

 

Inför Holmens gallring på Vålarö 

Vi har nu fått besked att Holmen kommer till Vålarö för gallring och uppstart kommer ske någon gång 

under v.20-v.21 om inget oförutsett sker med vädret då åtgärden kräver torra marker. 

De områden som kommer att gallras och som är uppmärkta är (se bif karta) 

37,35,31,33,38,30,29,24,40,7 Del av område 1,11. 

Enstaka träd tas efter Idvägen, Gäddvägen och Risövägen. 

Viktigt för varje fastighetsägare som berörs av gallringen: 

De markeringar som nu finns får inte flyttas (områdena finns markerade via GPS av Holmen) eller att 

någon märker på träd själva. Om ni anser att märkningen är fel kontakta mig innan gallringen börjar. 

Se till att hålla rent så skördaren kan komma fram i närheten av er tomtgräns.  

Ni ansvarar för att tomtgränsen är ordentligt uppmärkt för maskinföraren. 

Det är absolut förbjudet att försöka ta kontakt med eller närma sig skogsmaskinerna under arbetet. 

Ett säkerhetsavstånd på 100 meter gäller - respektera detta!  

Tänk även på att inte vistas nära virkesavlägg och att vare sig barn eller vuxna ska klättra på dessa. 

Det är också förbjudet att vistas i närheten virkesvältorna under pågående arbete. 

Holmen ber er också vara uppmärksamma i området då det kommer att kontinuerligt finnas lastbilar 

de kommande månaderna som kommer att hämta virket ber er att se till så att de kan komma fram 

och lasta. 

Om förutsättningar finns kommer Holmen skota grenar och toppar men vi kommer själva att få städa 

av våra gallrade områden förmodligen vid höststädning och andra tillfällen. Riset tas antingen ut 

direkt eller efter att det torkat upp. 

Skulle det vara något som ni undrar över under arbetet får ni kontakta mig som är er kanal för att nå 

Holmen och maskinförarna. 

Holmen uppskattar att arbetet kommer att ta ca 10 arbetsdagar. 
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Ansvarig för allmänning och fritid 
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