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Vi må vara relativt nyinflyttade och kan eventuellt uppfattas lite väl energiska av en del, men det är nog dessvärre 

så vi är. Vi trivs otroligt bra här i Mårdsundsbodarna och har börjat se vad som kan förbättra vår omgivning 

ytterligare – på annat sätt än att vi känner oss otroligt välkomnade hit till vårt nya paradis förstås.  

 

Vi är och har från start varit väldigt nyfikna på Mårdsundsbodarnas historia, och i och med det så har vi sökt och 

fått möjlighet att ta del av gamla bilder och dokument – från decennier tillbaka. Väldigt spännande. Bland dessa 

bilder och närvaro vid de årliga aktiviteterna som städ- och röjardag har en tanke som formats lett vidare till att vi 

nu tagit fram bifogat förslag från en rekommenderad skogsentreprenör vid namn Jonas Voxlängd på Fria Skog – 

vilken har väldigt god erfarenhet av liknande uppdrag i regionen samt med den rätta känslan för skogsvård. 

 

Förslaget innebär att vi går igenom vårt skogsbestånd, en utgallring med andra ord – och detta för att släppa fram 

våra vackra fjällbjörkar och de få tallar som finns samt att ta ner det mesta av det nu avverkningsmogna höga 

granbeståndet. Avsikten är långt ifrån att skövla området – inget nytt ”miljonhygge” – utan mer att släppa fram 

ljuset och ge oss mer fantastiska strövområden i vårt absoluta närområde. 

 

Som ni ser har Jonas varit väldigt försiktig i sin bedömning och lämnat områden vid och runt våra vattendrag, vi är 

ganska övertygade om att vi kommer få ut mer (virke) än hans bedömning efter en noggrannare översyn. 

 

Så trevligt det vore om vi kunde koncentrera oss på att röja sly, ta ner lite buskage, klippa/slå gräsområden, grilla 

korv, umgås och planera under städdagar i stället för att fälla stora träd och riskera liv och hälsa. 

  

 

Sist men inte minst anser vi att alla berörda (tomtägare) ska kunna få chansen att ta bort en del träd på sina 

fastigheter, däremot anser vi inte att föreningen kan administrera ersättning för enskilda träd, vill man få denna 

åtgärd utförd markerar man träden och de tillfaller i så fall föreningen. Ett minimikrav måste självklart bestämmas 

för att kostnaden inte ska bli för stor, förslagsvis minst 5-8 fullvuxna träd samt att man ej kräver återställning av 

eventuella skador på sin tomt. Möjlighet att ta ner stora/höga granar utan kostnad lär inte komma igen. 

 

Förutom att vi återskapar en fantastisk fjällmiljö, föreslår vi även att överskottet går till en gemensamt centralt 

placerad hjärtstartare. Mårdsundsbodarna ligger som vi alla vet väldigt långt ifrån ambulans/sjukvård, så i 

samband med kommande års gemensamma aktiviteter föreslår vi även en HLR-kurs samt installation av 

hjärtstartare. Denna åtgärd kommer förhoppningsvis hjälpa oss alla att kunna fortsätta vår vistelse i 

Mårdsundsbodarna många år framöver. 
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