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Din/a/Era fastighet/er  

Ang. röjning/ klippning av vägområde  
 

Orsa Besparingsskog har för avsikt att hålla vägområdet fritt från träd och annan vegetation. 

Framförallt för att drift, underhåll och upptorkning av vägen ska fungera. 

Under kommande år kommer vi att/eller har rustat den här vägen/vägarna (se karta), de kommer att 

röjas, dikas och grusas. För att öka framkomligheten och bärigheten. 

Markägare med vägar på sin fastighet har två valmöjligheter. Antigen väljer man att röja och ta hand 

om virket efter vägen själva. Har man inte möjlighet eller inte vill göra det själv gör Besparingsskogen 

jobbet kostnadsfritt, då under den förutsättningen att Besparingsskogen tar hand om virket (vid 

avkastning går det till upprustning av vägen). 

  

Vägområde 

Vägområde, allt för att säkerställa framkomligheten och få en rationell drift av vägen 

De markägare som själva önskar att röja ner och ta tillvara på sin skog i vägområdet, ska skicka in per 

post eller på mail vilket skifte (glöm inte att skriva by: ex. Orsa Stackmora 13:45) så hoppar vi över 

den fastigheten. Fastigheten (i vägområdet) som ni önskar ta tillvara på själva, skickar ni in 

fastighetsbeteckningen på senast 2020-04-01. Ni får gärna komma in till mig på garaget eller på 

jordägarkontoret. Vi kommer börja röja under 2020, beror lite på väderlek. Före 2021 ska ni ha tagit 

ner växtligheten på er fastighet. Det som vi kommer att röja flisas, överskottet kommer att bidra till 

vägupprustningen. 

Ni mailar till anna.hassis-stabis@orsabesparingsskog.se eller skickar brev till Orsa Besparingsskog Box 

55, 794 21 Orsa märkning vägavd.. Skriv gärna när ni tänker röja och ta bort träden. 

Den som har några synpunkter på ovan redovisade förfarande kan lämna det till: Orsa 

Besparingsskog, Vägavd., Box 55, 794 21 ORSA eller anna.hassis-stabis@orsabesparingsskog.se. 
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Kjällsjövägen mellan Rosentorpsv. ch Torsmov. 

 

Med vänliga hälsningar 

 Anna Hassis Ståbis 

0250-55 26 34 eller beredskapsnummer 0250-55 26 07 (Anna eller Mattias Knuttson) 


