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Aktivitetsdagarna - Ambitionsnivå
Arbetena kan vara: slyröjning av grönområden och grusning av stigar eller allmän översyn av
olika områden.

Varje år:
•
•
•

Hamnkilen
Översyn av stigarna och spångarna
Badplatsområdet

Vartannat år:
•
•
•
•

Området runt Badstigen - svackan och ekbackarna sydväst om åsen
Ekbacken vid Myggstigen
Slänten runt Snösundsbacken
Samfällighetens mark vid vägkorsningarna, sly efter vägarna, grenar i
ledningar/lampor

2016-17
2016
2016

Vart fjärde/femte år:
•
•

•
•

Snösvängenområdet mellan Snösvängen – Björkviksvägen
2011
Kollad 2017 – ingen åtgärd
Områdena nordväst, norr och öster om Långviks gård – stigar och slänt
(Gamla vägen från Sjöstugan 2 – fotbollsplanen
samt slänten mellan Långviks gård – Björkviksvägen)
2011
Kollad 2017 – ingen åtgärd, ev lite slyröjning i backen mot förskolan. 2017-18
Torra delen av områdena i innerkurvan av Brännäsvägen – Snösundsvägen 2017
Området mellan Hamnvägen/hamnplan och tomterna bort mot vassviken 2011, 2018

--------------------------------------

Exempel på övriga arbeten utanför Aktivitetsdagarna:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viss röjning av videsnåren i Vassviken nära Björkviksvägen
Försiktig slyröjning mellan hamnens nordvästra del och vassviken.
Området mellan Snösvängen och Björkviksvägen
Genomgång av våra mer ”skogliga” områden enligt skogsvårdsplanen
Ängen mellan Långgårdsvägen – Kolbacksvägen M&V
2016, 2018
Marken mellan förskolan – Björkviksvägen
M&V
2017
Privat initiativ Matti Laine
2018
Ta rätt på riset längs stigen förbi Sjöstugan 1 samt vid ytterkurvan Brännäsvägen.
Sätta upp ledstång vid den övre branta delen av stigen mellan Långviksvägen –
Björkviksvägen (mot busshållplatsen)

Vi behöver hjälp till och från mellan aktivitetsdagarna. Vill du vara en av dem vi kan
kontakta för extrahjälp?
Kontakta Eva, grönområdesansvarig eva.larsson50@gmail.com, 0709-929883

Varje sommar – Vem vill ta ansvar för någon del?
•

•

Klippning av gräs, nässlor, vass, överhängande grenar mm längs stigarna och spångarna
Klippning av fotbollsplanen – Matti Laine ibland, förhoppningsvis någon ana däremellan
efterförfrågan på hemsida och Facebook

Grusning av stigar - badsand till badstranden
•
•
•
•
•
•

Badstranden – ny sand 2016, 2018
Myggstigen - nytt grus 2017
Badstigen
Stigen Kolbacksvägen – Björkviksvägen - nytt grus 2018
Backen från Långviksvägen – busshållplatsen
Snösundsbacken

-----------------------------------------------------------

Tidsplan för aktivitetsdagarna
Om vi ser att behov inte föreligger senarelägger vi arbetet. Andra arbeten kan tillkomma.

Höst – 18
•
•
•
•

Slyröjning av ekbacken vid Myggstigen
Slyröjning av båda sidor om slänten runt Snösundsbacken
Slyröjning av nedre området längs stigen mellan hamnplan och Sjöstugan 1
Samfällighetens mark vid vägkorsningarna, sly efter vägarna, grenar i
ledningar/lampor

Vår – 19
•
•

- Slyröjning
Hamnkilen, stigarna, vassen runt spångarna, badplatsområdet
Området runt Badstigen, hela svackan, inkl. ekbackarna sydväst om åsen

Höst – 19
•

Slyröjning längs ”Gamla vägen” från Sjöstugorna mot fotbollsplanen samt området
mellan Långviks gård och Björkviksvägen

