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Svar på Medborgarförslag om röjning av sly vid Lidl 
och norrut 
Hej Ann-Sofie! 
Tack för att du engagerar dig för att göra Hagfors ännu lite bättre! 
 
Du har i ett förslag till oss föreslagit att ett område mellan bostadsområdet 
Skogvaktaren och Uvån röjs för att få en finare utsikt från bostäderna. Delar av 
området ingår i vår skogsvårdsplan och är utpekat som ett naturvårdsområde där 
åtgärder får ske. Då området inte är ett parkområde utan ingår i vår 
skogsförvaltning så finns det inte någon plan för regelbunden röjning utan 
åtgärder kan istället göras efter behov eller vid önskemål.  
 
Hagforshem som äger bostadshusen lät för ett par år sedan genomföra en större 
röjning i området för att förbättra utsikten och skapa ett trivsamt närområde för de 
boende.  
Vi tycker precis som du att en röjning av området vore på sin plats och 
Samhällsbyggnadsavdelningen, som ansvarar för kommunens natur och 
parkmark, har haft en dialog med Hagforshem med anledning av ditt förslag. 
Hagforshem är positiv till att tillsammans med Hagfors Kommun se över området 
och låta genomföra en röjning under 2019.  
Då vi har planerade åtgärder för röjning vid badplatsen i anslutning till området 
kommer vi genomföra röjningsarbetena i samband med detta.  
Då borttagning av vass i vissa fall kräver särskilda tillstånd och dispens från 
strandskyddet får val av röjningsmetod varieras inom området beroende på vilka 
tillstånd som behövs och vad som kan medges för att möjliggöra en röjning under 
2019.  

Handlingar i ärendet 
Ann-Sofie Larssons medborgarförslag 2018-08-20. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget och ger samhällsbyggnadsavdelningen i 
uppdrag att tillsammans med Hagforshem utöka planerade röjningsarbeten för 
badplatsen att omfatta området mellan Skogvaktaren och Uvån i enlighet med 
förslagställarens önskemål.  
 
 
 
Tomas Pettersson 

  
 
 
 

Ordf. samhällsbyggnadsutskottet   
 
 
Beslutet skickas till: 
Annsofielarsson2008@live.se  
Avdelningskommunikatör Emma Möller 
Hagforshem AB 
Driftledare Malin Skoog 
Vik Driftledare Sven-Erik Strandberg 
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