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Kompletterande information efter stormen Alfrida 
Nu har det snart gått tre månader sedan stormen Alfrida drog över vårt område och fällde ett stort 
antal träd där en del av dem föll ned och skadade byggnader. Elavbrottet som följde varade bara 
några dagar för några av oss, medan andra fick vänta bortåt en vecka. Vissa fastigheter fick inte 
fungerande el förrän efter nära två veckor. Vad beträffar elen väntar vi ännu på den avbrottsersättning 
som Vattenfall är skyldiga att betala ut, vilket de lovar att göra utan att man ska behöva göra någon 
anmälan. 

Nedfallna träd på föreningens mark 
Styrelsen har nu handlat upp en firma som ska ta hand om de nedfallna träden på vårt gemensamma 
grönområde. Uppdraget har gått till Lindelöfs Skogskonsult i Norrtälje som avser att utföra arbetet 
under början av maj. 

När det gäller kostnaderna, som i förra informationsutskicket kring Alfrida befarades bli höga, 
konstaterar styrelsen att de bör kunna täckas av de medel vi har fonderat inom verksamhetsgrenen för 
grönområdet. Således planerar vi inte för någon avgiftshöjning detta år. 

Framförallt kommer arbetet med att röja bort nedfallna träd att ske inom två lite större områden. Dels i 
skogen mellan ån som rinner ut från Båtdragsträsket och Kubbhöjden i Grovstanäs (där även 
foderstationen för vildsvinen finns), dels skogsremsan mellan tomt nr 4 resp 21 upp mot 
fotbollsplanen, där en ny elledning fick återuppbyggas. Men självklart kommer även andra träd att tas 
om hand. Undvik att vistas i de två större skogsområdena innan arbetet är utfört, då det ännu finns 
risk för att träd faller ned i efterhand, eller att rotvältor eventuellt flyttar på sig. 

Att tänka på om du har träd på din tomt som fallit från föreningens mark 
Såsom vi skrev i föregående utskick vill vi att om du har träd som ramlat in på din tomt från 
föreningens mark, så ska du (om du inte redan har gjort det) kontakta vår grönområdesansvarige Ulf 
Hilbig och komma överens med honom hur träden ska avlägsnas. Endera på ulf.hilbig@gmail.com 
eller med en lapp i hans brevlåda nr 79. Observera att du ska göra en anmälan till ditt eget 
försäkringsbolag även när ett träd från föreningens mark medfört skador hos dig.  

Var kan jag lägga mina träd och grenar?  
Den som själv vill hantera sina träd (vid stora rotvältor bör man överlåta det till en fackman – stor 
säkerhetsrisk!) kan lägga riset på de vanliga eldningshögar vi läggar upp på ängen intill pumphuset. 
Har du stockar du vill bli av med så lägg dessa till vänster efter infarten på ängen. Stockarnas längd 
ska vara maximalt 2 meter långa. 

Den ansvarige för arbetet med träden på föreningens mark, Jan-Olof Lindelöf, låter också meddela att 
i samband med att hans mannar lägger upp tillfälliga rishögar på föreningens mark inför vidare 
bortforsling, så får även enskilda tomtägare lägga sitt eget ris på dessa högar. Observera att detta är 
en engångshändelse och att inget ytterligare ris, efter bortforslingen, får läggas på dessa platser! 

Vem kan hjälpa mig att rensa bort nedfallna träd på den egna tomten?  
Tar ni hjälp av fackman, se till att företaget har en försäkring som täcker eventuella skador som kan 
uppstå. Nedan tipsar vi om några firmor/personer som har sagt att de är villiga att hjälpa till. 
Föreningen har ingen del i detta, utan det ni kommer överens om är helt och hållet en fråga mellan dig 
och den valda firman. Givetvis finns det fler företag än dessa som har möjlighet att hjälpa till. 

• Lindelöf Skogskunsult, Norrtälje (Jan-Olof Lindelöf). Det är det företag som föreningen har 
anlitat. Tel 070-857 1227.  

• Skärgårdsskog, Norrtälje (Leif Lindblad). Tel 070-540 4079. 
• JHB Roslagen (Johan Dahlqvist). Johan är den person som föreningen anlitar som 

jägaransvarig. Tel 070-863 0990. 
• Lindeberg trädfällning (Oskar Lindeberg). Tel 070-497 3903. 
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