Skogsgallringen
Gallringen av skogen på de utvalda områdena är nu klar. På område 25 (granbeståndet
rakt fram vid Gäddvägens delning) har gjorts en ”totalavverkning” med påföljd att riset
enkelt har kunnat dras ut maskinellt till Risövägen. Det riset kommer att ligga kvar ca ett år
för att därefter flisas. Inom övriga områden (område 9,10, 28, 29 och 39) kommer riset inte
att köras ut med maskin, beroende på de kostnader det skulle medföra. Både styrelsen
och jag själv vill avvakta det ekonomiska resultatet av gallringen innan några andra
åtgärder vidtas.
Utkörningen av virket från skogen är också klart och timmerbilen hämtar virket på vardagar
för att inte hindra helgtrafiken.
När det gäller gallringen så har den gått smärtfritt, mycket tack vare ett bra samarbete med
er fastighetsägare. Jag är tacksam att ni har ställt upp och kommit med glada tillrop. Det
har underlättat i mina oroliga stunder. Vi har haft en mycket skicklig entreprenör, Anders
Gustavsson Skog och Gräv, som har genomfört gallringen på uppdrag av Holmen Skog.
Skog och Gräv valdes förra året till 2015 års gallringsspecialist, vilket har känts tryggt.
Nu återstår för oss att ta hand om riset ute i skogen och det kommer att bli
huvudsysselsättningen på kommande städdag, lördagen den 24 september. Redan nu står
det var och en fritt att rensa kring den egna tomten. Passa också på att se över vad som
kommit i dagen bakom den egna tomten, nu då inga träd skymmer längre.
Ett tips när du röjer ris: Gör de största grenarna fria från smärre ris, såga upp grenarna till
ved och lägg riset i hjulspåren eller lägg ihop det i högar för att brännas. Om riset läggs i
hjulspåren kan man kratta över jord så att det blir slätt och fint. Promenad- och löpspåren
bör göras fria från ris i första hand. De större stigarna måste också repareras och det blir
lättare när riset kommer bort.
Vi kommer att ordna en extra, frivillig, städdag i början av oktober, då även de som har haft
förhinder på den ordinarie städdagen kan göra sitt beting. Även då kommer förplägnad att
ordnas och jag hoppas att så många som möjligt vill delta och rensa i skogen en andra
gång. Den extra städdagen blir en av de första helgerna i oktober och jag återkommer i
mitten av september om vilken dag det blir.
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