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Plats Fråga Område Notering

Badplats vid Askvägen Rusta upp bro/brygga Holmen Laga och måla räcke, ny bänk

Stora parkeringen Upprustning Holmen Flytta bak stenar för att få utrymme att parkera på båda sidor, grusa upp hela ytan, 

uppmärkning av släp

Häggstigen m fl Sjuka granar Holmen Granbarkborre? Stäm av med kommunen, ta bort granarna

Idegranstigen Vattenflöde som skadar vägen Holmen Rensa galler och runt brunn, gräv dikesanvisning

Båtuppläggningsplatsen Inventera och kolla skick Tegeltorp Styrelsens båtutskott hanterar, dialog med kommunen

Badplats båtklubb 6 Badbrygga trasig Tegeltorp Fundera på möjliga lösningar och åtgärda

Badplats Aspvägen Trasig gunghäst Holmen Ta bort

Idegranstigen Bänkar Holmen Upprusta (byta plankor, gjuta om fundament)

Askvägen Stranden Holmen Ny sand, ta bort rishög
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Skatstigen Vattenavrinning och vägskador Tegeltorp Gör en liknande lösning som vi har på Hökstigen/Örnstigen, och återställ ytskikt. 

Undersök upprustning av trappa.

Gångvägar Hela 

området

Röj sidor, grusa upp (Hägervägen-Käggebodavägen, längs Käggebodavägen, Ekvägen-

båtuppläggningsplatsen)

Grusvägar Hela 

området

Sladda grusvägar för att få bort mittremsa och/eller ojämnheter / potthål 

(Hägervägen, Hökstigen, Svanvägen, Örnstigen)

Olovlig uppläggning av massor Hela 

området

Uppläggning av massor på föreningens mark får endast ske efter förfrågan till 

styrelsen och på anvisad plats. All olovlig uppläggning av massor anmäls till 

kommunen och polisanmäls.

Parkering Hela 

området

Översyn av parkeringar utanför egna fastigheten och utanför uppmärkta parkeringar. 

Målet är att på sikt få bort sådana parkeringar på föreningens mark.

Trädfrågor Hela 

området

Enskilda trädfrågor bedöms från fall till fall utifrån föreningens policy för hantering av 

träd och skogsområden (nedtagning av träd medges om de är så skadade eller sjuka, 

eller ifall de av annat skäl utgör en fara eller betydande olägenhet).

Båtar Hela 

området

I och med nya miljöregler kommer styrelsen att behöva agera för att få bort 

båtuppläggningar på föreningens mark. Uppläggning tillåts endast på 

båtuppläggningsplatsen.


