2020-06-23

Borthuggning av träd, busk och sly utefter Leksand-Floda vägars
samfällighetsförenings huvudvägar
Med anledning av påpekande från Trafikverket om behovet att borthugga träd, busk och sly utefter
våra vägar, planerar vi påbörja dessa åtgärder under 2020.
Syftet med åtgärderna är att upprätthålla säkerheten genom att förbättra sikten i kurvor och ge
möjlighet att upptäcka vilt lite tidigare, samt att underlätta framkomligheten för de större fordon
som nyttjar vägarna bl.a. för virkestransporter. Åtgärderna bidrar även till att vägbanan torkar upp
betydligt snabbare när solen når den.
Det område som skall vara fritt från träd och buskar framgår av dokumentet ”Vägområdesgräns”,
som upprättades i samråd med lantmätaren 2007-07-14 med utgångspunkt från anläggningsförrättningen, och som finns tillgängligt på föreningens hemsida.
Ordföranden och vägfogden kommer att märka upp de träd och buskar som behöver huggas bort.
Berörda markägare uppmanas att senast under september 2020 avlägsna de träd och den
vegetation som finns inom beskrivet område. Det är viktigt att inga grenar/kvistar eller sly lämnas
kvar i dikena efter röjningen och att inga trummor täpps till så att vattenavrinningen hindras.
Föreningen planerar att låta en entreprenör hugga bort kvarvarande träd och sly, som placeras i
högar på lämplig plats. Efter torkning kommer materialet att huggas till flis och försäljas som en del i
finansieringen av projektet, under förutsättning att fastighetsägaren lämnat medgivande till detta.
Se bifogad blankett, som returneras till ordföranden.
Projektet kommer att etappindelas med start på följande vägar (vägnummer enligt översiktskarta på
föreningens hemsida):
- Skebergsvägen mellan Risholen/Mossel och 48:an (väg 1A)
- Vägen från 48:an mot Mockfjärd fram till Lokmyrvägen (väg 1C + 1D)
- Vägen från Rundbergskorset till Hedby (väg 1E + 1F)
- Forsbodvägen (väg 1H)
- Lokmyrvägen (väg 1G)
- Leravägen (väg 1L)
- Vägen söder om Gyllingen (väg 1K) på den sträcka som inte berörs av omarronderingen i Leksand
västra.
Röjning längs återstående huvudvägar och stickvägarna planeras preliminärt till hösten 2021.
Vi kommer att informera genom annons i Magasin Leksand och Flodabladet samt i brev till berörda
markägare.
Frågor om detta kan ställas till ordf. Björn Floresjö, tel. 070-552 03 79 alt. e-post ordf@lfvagar.se

Överenskommelse om material från klippning/röjning av vägkanter
Leksand-Floda vägars samfällighetsförening avser att låta en entreprenör genomföra
beslutad klippning/röjning längs föreningens huvudvägar, preliminärt under okt-dec
2020. Om du/ni medger att föreningen får rätt att ta hand om avverkat material från
din/er fastighet för flisning och försäljning, kommer detta att bidra till finansiering av
åtgärderna.
Kryssa i ett av nedanstående alternativ och skriv under blanketten:

□ Jag/vi överlåter virket längs vägen till samfällighetsföreningen.
□ Jag/vi vill att föreningen lämnar kvar virket och förbinder mig/oss att inom fyra
månader från genomförd klippning/röjning ta bort virke och ris från vägområdet,
för att medge framtida buskröjning och undvika att området blir yngelplats för
skadeinsekter.

□ Jag/vi kommer att avverka själv(a) eller låta skogsföretag utföra avverkning/
röjning senast under september 2020 och förbinder mig/oss att i samband med
avverkning/röjning ta bort virke och ris från vägområdet, för att medge framtida
buskröjning och undvika att området blir yngelplats för skadeinsekter.
OBS! Uteblivet svar tolkas som medgivande till att föreningen får ta hand om borthugget
material.
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Returnera den undertecknade blanketten senast 2020-08-24 till
Leksand-Floda vägars sff, c/o Björn Floresjö, Åsgatan 10, 791 71 Falun
alternativt skanna in blanketten och mejla den till ordf@lfvagar.se.
Vid frågor, kontakta föreningens ordförande Björn Floresjö (tel. 070-552 03 79) eller
vägfogden Anders Tidigs (tel. 070-549 30 65).

