
Skogsvårdspolicy antagen på Flaxenviks årsstämma 2007-05-31 
 
 
 
Till           Isättravik 2007-02-03 
Styrelsen för Flaxenviks Vägförening 
C/o Mats Östlund 
Handelsbodsvägen 20 
184 63 Åkersberga 
kopia till Curt Emilsson 
 
 
 

Vid Flaxenviks vägförenings årsmöte 2006 diskuterades hanteringen av föreningens 
skogsmark. Årmötet tillsatte en grupp som skulle ge kommande årsmöte förslag om 
hur skogen skall användas. Under året har fler intresserade personer bidragit till 
gruppens arbete.  

Gruppen har träffats vid 3 tillfällen under 2006, samt rapporterat till styrelsen vid 
ett tillfälle. Vid inventering av skogsområdena har gruppen funnit att föreningen äger 
mark med natur värd att bevara, vg se bilagor. Utförda avverkningar inom föreningens 
skog har inte givit några intäkter till föreningen. Som skogsägare har föreningen inga 
skyldigheter att avverka, utan vi kan använda vår skog efter egen prioritering. Vi kan 
alltså välja att använda vår skog som orörd natur för rekreation med svamp, bär, 
växter, fågel, och vilda djur.  

Vårt förslag är att styrelsen föreslår årsstämman att besluta att föreningens skog inte 
skall avverkas utan förbli naturskog, d.v.s. att ej bedriva kommersiellt skogsbruk med 
stora skogsmaskiner. Med ökande urbanisering blir tillgången till orörd, ”vild ” natur 
allt viktigare. Närheten till natur är också en anledning att välja att bo i vårt område. 

Gruppen har också diskuterat hur skogen skall skötas. Vi inser att åtgärder kan 
behövas, viss röjning och gallring kan vara motiverad, farliga träd måste bort etc. Det 
är väsentligt att  sådana beslut  fattas med deltagande av de  boende. Vårt  förslag är 
att inrätta lokala kontaktpersoner för vart skogsområde, och vår önskan är att under 
2007 vidare utveckla förslag till strukturer för detta, i samarbete med styrelsen och 
föreningens medlemmar. 

Vår förhoppning är att styrelsen stöder våra förslag samt stöder vårt önskemål att få 
årsmötets förtroende att bli ”remissinstans” i skogs och naturfrågor. 

 
 

Vi vill gärna träffa styrelsen för att diskutera dessa frågor. 
 
 
 
 
Elisabeth Toller           Birgitta Arnell           Eivor Jansson           Katarina Gyllensten 


