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Grönområdesplan 
Husarö Östergård Samfällighet 

 

1. Bakgrund 

Gällande regelverk för trädfällning inom samfällighetens gemensamhetsarea är från 2005-08-16.  Enligt 

detta regelverk kan  

 “Fällning av torra träd, buskar och sly samt träd som kan skada byggnader eller uppenbart 

utgöra risk för personskada får fällas utan tillstånd från vare sig föreningen eller kommunen.” 

 “Önskar någon fälla andra träd än som nämnts ovan ska styrelsen kontaktas.” 

 “Den allmänna principen styrelsen ska tillämpa är att vid större avverkning (kalhyggen) och vid 

avverkning av särskilt känsliga träd ska alltid kommunen kontaktas medan gallring av träd 

beslutas av styrelsen utan kontakt med kommunen.” 

Vid kontakt med Byggnadsnämnden i Österåkers kommun har vi fått besked om att vi bara behöver 

kontakta dem om fler än fem träd ska fällas.  

I detaljplanen hänvisas också till att vi även ska samråda med representant för Skogsvårdsstyrelsen. 

Enligt Skogsvårdsstyrelsen gjorde man tidigare en Skogsvårdsplan som de skulle godkänna. Denna typ av 

planer görs inte numera, däremot har många samfälligheter en enklare Grönområdesplan som beskriver 

markens karaktär och skötsel.  

 

2. Fastställande och förändringar 

Planen ska faställas på föreningsstämma. Beslut om förändringar görs via motion/förslag från styrelsen 

till föreningsstämma. 

 

3. Områdesindelning och skötsel 

I denna plan har gemensamhetsmarken delats upp i 12 olika områden. För varje område finns en kort 

beskrivning av områdets karaktär och förslagen skötsel. 

Skötseln av marken gör vi dels genom gemensamma ansträngningar under fastställda städdagar 

(normalt en dag på hösten), dels genom året-runt initiativ av enskilda medlemmar. 

Områdesindelningen är grov. Om det finns behov av finare indelning kan detta göras framöver.  
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Karta med områdesindelning. 

 

1. Gles tallskog 

2. Gles tallskog 

3. Badstrand 

4. Äng 

5. Hällmarkstallskog 

6. Strandlinje 

7. Björkdal  

8. Gammal odlingsmark 

9. Urskog 

10. Gles blandad skog längs vägen 

11. Äng 

12. Blandad tall och granskog 
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1. Gles tallskog 

Beskrivning: Området består i huvudsak av gles tallskog.  

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly. Inom området finns även en 

båtupptagningsplats. Här rensas marken så att båtar kan tas upp och vinterförvaras. 

2. Gles tallskog 

Beskrivning: Området består i huvudsak av gles tallskog.  

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly. 

3. Badstrand 

Beskrivning: Området består i huvudsak av en öppen sandstrand med strandgräs/vass på ömse sidor. 

Runt strandområdet finns en skyddande skärm av mindre buskar och träd. 

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly i närområdet samt bekämpa utbredningen av 

vass och sjögräs. Under sommaren räfsas stranden från tång/sjögräs. En kort remsa av strandgräs 

lämnas på ömse sidor av sandstranden som vindskydd. 

4. Äng 

Beskrivning: Området består av vass, strandkvanne och älggräs.  

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly. Ett försök kommer att göras att öppna 

upp marken ytterligare genom att slå vassen/strandvegetationen på våren.  

5. Hällmarkstallskog 

Beskrivning: I huvudsak äldre tallskog på berg/hällmark. 

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly. 

6. Strandremsa längs vägen 

Beskrivning: Mindre träd, albuskage. 

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly.  

7. Björkdal 

Beskrivning: Dal med lövskog i huvudsak björkar. 

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly. Viss urgallring görs där skogen blivit för tät. 

8. Gammal odlingsmark 

Beskrivning: Marken håller på att växa igen, sly och mindre träd håller på att ta över 

Skötsel: Behåll öppen karaktär genom att rensa sly och ta bort mindre träd. 
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9. Urskog 

Beskrivning: Blandad tät gammal skog med barr och lövträd. Igenvuxen. 

Skötsel: Ingen, tills vidare. 

10. Strandremsa längs vägen 

Beskrivning: Gles lövskog. 

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly. På vissa partier där slyn vuxit upp till träd görs 

gallring för att bibehålla karaktären. Inom området finns även en båtupptagningsplats. Här rensas 

marken så att båtar kan tas upp och vinterförvaras. 

11. Äng 

Beskrivning: Öppen äng 

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att klippa/slå gräset. 

12. Blandad tall och granskog 

Beskrivning: Blandad tall och granskog 

Skötsel: Bibehåll nuvarande karaktär genom att rensa sly. Inom området finns även en 

båtupptagningsplats. Här rensas marken så att båtar kan tas upp och vinterförvaras. 

 

 


