Ängarna 1 ggr/år
Stigarna buskar, 10 ggr/år

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Stigarna gräsklipp, 20ggr/år
akutåtgärder iform av
trafikfaror/stormskador mm.

xx
xx
xx
xx
xx
omr 1 + 2 Mellan Omr. 10.
Omr. 11, Plocka omr 1 + 2 Mellan Omr. 10.
Ankar-/kompassgr Underhåll och
fram och öppna Ankar-/kompassg Underhåll och
änd 15000 m2 och fortsätt gallra i
upp gammal stig ränd 15000 m2 fortsätt gallra i
Snett ner mot
gläntan mellan La fr La Stenlid /
och Snett ner mot gläntan mellan
lekplats på motsatt Stenlid /
flytermossen, ev. lekplats på
La Stenlid /
sida Råledv.
Skrattarp.
avvakta med
motsatt sida
Skrattarp.
10000m2.
Xx:denna.
Råledv.
Xx:xx:10000m2.
Xx:omr 3 Björkslöj
omr 12. Björkslöj
norr om Ankargr 8 att köra ner m
samt från
buskröjare. 2500
Bogsprötsgränd m2 xx:och västerut. Samt
i hörnet vid
Bogspröt ca 3000
m2 xx:-

omr 3 Björkslöj
norr om Ankargr
8 samt från
Bogsprötsgränd
och västerut.
Samt i hörnet vid
Bogspröt ca
3000 m2 xx:-

omr 12.
Björkslöj att
köra ner m
buskröjare.
2500 m2 xx:-

Omr 6 Vallen vid
cykelstig mellan
Skot/Klyvaregr.
Röjs från slöj
bäcken rensas
1500 m2,
xx:-

Omr. 9 söder om
Storsegel/Begins
egel/Fock-gränd,
7500 m2 xx:-

Omr 6 Vallen vid
cykelstig mellan
Skot/Klyvaregr.
Röjs från slöj
bäcken rensas
1500 m2,
xx:-

Omr. 9 söder om
Storsegel/Begins
egel/Fock-gränd,
7500 m2 xx:-

Omr 6 Vallen
vid cykelstig
mellan
Skot/Klyvaregr.
Röjs från slöj
bäcken rensas
1500 m2, xx:-

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Slöjrens manuellt/motorsåg omr 4 Rensa upp
+ ev. maskin
stig rakt över
Råledvägen från
kompassgränd
sett. 1-2 dagar,
xx:-

Storprojekt , olika
tillvägagångssätt

Priserna är ex moms.
Transport & tippavgifter
tillkommer beroende på hur
det hanteras.

Omr 15. Slånen
mellan
Bogsprötsgr och
Kabyssgränd.
Maskin + manu 2
dagar xx:-

Omr 15. Slånen
mellan
Bogsprötsgr
och
Kabyssgränd.
Maskin + manu
2 dagar xx:-

Omr. 13 bredda ut
från vägen, sänk
höjden
Bogsprötsgränd,
samt utmärkta träd
vid Råledsvägen
xx:-

Omr. 13 bredda
ut från vägen,
sänk höjden
Bogsprötsgränd,
samt utmärkta
träd vid
Råledsvägen
xx:-

omr 1+2.
Grovstäda / såga
rent efter
buskröjaren. Ca. 5
dagar manuellt
arbete, xx:-

omr 1+2.
Grovstäda / såga
rent efter
buskröjaren. Ca.
5 dagar manuellt
arbete,
xx:-

Omr 8 A. Rensa ur omr 5 Berget
buskage sänk
rensas vid
höjd. 2000m2 omr Ankargr, manuellt
8B öppna upp för + maskin 10000
stig ner mot
m2
gröning på
ev dra upp med
Bogsprötsgr. 1000 rötter går ej
m2
prissätta, sätt
Arbete för hand 3- maxbelopp
4dagar, xx:istället
Omr 7. Öppna
upp enar glesa ur
väster om
Skotgränd. 7500
m2 Går ej
prissätta, sätt
maxbelopp
istället .

omr 14. Stort
buskage att röja.
Problem med
blöt mark, 1500
m2 Ta vi tjäle
eller torka, när
som. Går ej
prissätta, sätt
maxbelopp
istället

omr 4. Gallra ur
enar och öppna
upp stora
området rakt över
råledvägen från
Kompassgr sett.
5000m2 Går ej
prissätta, sätt
maxbelopp
istället

