
Ärende Område Åtgärd

Gatunamnsskyltar Hela Många skyltar både väg och trafikskyltar behöver bytas en lista över åtgärder  är upprättad.

Växtlighet / sly Hela Ekvägen: vid guppet och 30-skylten, på vänstersida mot Käggebodavägen ta bort sly så 

sikten blir klar vid möte

Lodjursstigen och Älgvägen: Allmänningen mellan röjs, ev göra en utsättning för att se vart 

tomtgränserna går om inte tomtpinnar hittas

Ekvägen: Böjen vid hästhagarna, ta bort överhängande grenar vid gångvägen

Älgvägen: Skylten för enkelriktad väg är skymd, rensa grenar så att den blir synlig

VBK 5: Gångstigsskylt är skymd av träd, klipp grenar

Älgvägen/Lodjursvägen/Vargvägen: Rensa sly för bättre sikt

Bokstigen: Ta bort överhängande grenar

Hägervägen: Dålig sikt i kurvan slyröjs.

Vägar Hela Ekvägen:Totalt 6 potthål noterade (fixas vid ett och samma tillfälle)

Skatstigen: Rännor efter regn, grusas av

Örnstigen: Flera skador noterade behöver åtgärdas omgående (lägg upp som ett separat 

projekt)

Bokstigen: Grusas upp och stenar tas bort

Tranvägen: Vändplanen grusas upp

Hägervägen: Grusas upp

Korpstigen: Grusa upp nedre delen mot Älgvägen

Trappa Apelstigen Holmen Bedömdes att trappan akut inte behöver repareras

Trappa från Häggstigen till Idegranstigen Holmen Första delen ok, nedre delen behöver fixas till till med nytt material.

Vattenavrinning från trappan ner på Häggstigen: Ev dikas av, om kostanden motiverar det 

Bänk vid utsikt Idegransstigen Holmen Bänken repareras alternativt bytas ut ifall rostangreppet inte går att fixa.

Bänk vid utsikten Häggstigen Holmen Bänken slipas och målas

Badstrand VBK 3 Holmen Ingen direkt åtgärd.

Badstrand Holmen Holmen Rikta bryggan om möjligt.

Elefanten har tagits bort, vi kollar om den går att reparera, om inte köps en ny in.

Ny sand till nästa sommar
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Punchviken Holmen Gungställningen slipas och målas.

Gungorna byts ut.

Gamla badstegen tas bort. 

Pannkakan Holmen Renovera bänken.

Träd Häggstigen Holmen Dött träd fälls.

Naturstig från älgvägen ned till Vesslavägen, 

dåligt skick.

Tegeltorp Gångstigen grusas upp.

Badstrand VBK 5 Mellan Renovera bänken, slipa och måla

Slyröj mot Vesslavägen 

Pil har delat på sig tas bort.

Vassklippning inför nästa sommar

Ny sand inför säsongen 2023

Elboda Mellan Döda träd tas bort, samt allmän uppstädning av massor

Träd Tjäderstigen Tegeltorp Trädet fälls.

Badstrand vid VBK 6 Tegeltorp Är välskött ingen åtgärd behövs

Badstrand nedanför Lodjursstigen Tegeltorp Ruttna plankor över diket byts ut 

Skyltar "Vägen upphör" Ödlevägen, Hökstigen 

och Skatstigen.

Tegeltorp Skyltarna "vägen upphör" tas ner då vägen inte längre upphör

Bryggan vid Örnstigen1-4 Tegeltorp Bryggan börjar bli sliten, grundkonstruktionen behöver besiktas samt att räcket behöver 

bytas, samt att yttre delen är gungig, förslag till  renovering läggs till nästa årsmöte

Älgvägen: Asfalten på trottoaren har erroderat. Tegeltorp Trottoaren behöver repareras, avbärarräcket rätas upp, budget för åtgärd läggs tills nästa 

årsmöte.

Skogsdungen mitt emot Isbjörnsstigen 11, 

kontrollera om gallring, skogsvård behövs

Tegeltorp Gallring av sly behövs, läggs till på listan över slyröjning.

Parkslide; Invasiv art och är mycket besvärlig att 

utrota, vi har en separat lista med var i området 

vi har parkslide. 

Förslag att vid ett område se ifall vi kan utrota den på plats med övertäckning.

Sten Älgvägen 17 hindrar snöröjning Stenen tas bort

Fartdämpning Tegeltorp En översyn av fartdämpande åtgärder i hela området görs, plan läggs fram till årsmötet 

2023.


