
Skador på apellplanen 

Helena har diskuterat detta med Olle på TIA och han fick lite förutsättningar och historik. Vi har ju 
stubbarna som uppenbarligen finns kvar under planen. Det tar 15-30 år innan de börjar förmultna 
och det är väl bl.a. det som börjar hända nu. De fåror som vi har gissar jag är gamla tallrader… Sen sa 
han att vi inte haft tjäle på flera år men att denna vinter blev tjälen ca 60 cm. Och att de områden där 
det sjunkit är sprängskador av tjälen. Området tvärs över planen, vid spegeln är ju mest drabbad och 
det är där vi har mest skador.  

Det finns olika sätt att lösa detta: 
Dränering är en möjlighet och vi diskuterade hur man gör tex på en golfbana.  
Då skär man upp gräset, har en maskin som skjuter ned rör i backen och tar upp jord, sen lägger man 
på ett lager sand som också åker ned i hålen, sen lägger man matjord ovanpå och sår gräs. Då blir det 
stadigt och dränerande.  
Att göra detta på vår plan kommer att kosta några hundra tusen… 

Det Olle föreslår är att vi kollar av dikningen vid planen. Vi har ett djupt dike bredvid staketet jämte 
löptiksdelen fram till grinden, men sen vet jag inte vart diket tar vägen.  
Kanske ska man dika ur längs hela staketet ända ner mot agilityn för att få bättre dränering. 
Kommer dock att kräva tillstånd…  

För att laga våra håligheter så erbjuder Olle sig att köra ut ett gratis lass med uppsopat grus/sand 
från sopningen av gatorna i byn. Han sa att han testat det gruset några år tidigare och det är inte 
”giftigt” eller vad man ska säga… Han byggde fälttävlansbanan på Nibble med det gruset och det 
används till stigar mm. Det finns jordmån i gruset så det är inget problem att få gräs att växa i det. 
Tanken är då att vi skottkärrar ut det och lagar våra hål och fåror och det kommer att växa grönt i 
detta nästa år.  

Frågade också om de kan hjälpa till med att gräva för elen till nya belysningen och det kan de göra. 

 

Förslag till medlemsmötet:  

Styrelsens förslag vad gäller planen är att vi tacksamt tar emot gruset, lägger ett lass i backen så 
nära planen som möjligt och att vi successivt skottkärrar ut det på sina ställen. 

Styrelsen föreslår också att vi söker tillstånd för att dika ur längs hela appellplanen så det blir 
bättre avrinning och kolla om TIA kan hjälpa oss att utföra det och till vilken kostnad.  
När vi vet kostnaden söker vi extra stöd från Vaxholms kommun för åtgärderna. 

 

  

 

 

 



Nedtagning av träd och nya belysningsstolpar 

Helena pratat med trädfällaren Henrik också. Då vi inte bara ska ta ned alla träd utan behålla några 
som ska skalas och kapas så handlar det om att någon ska klättra upp i trädet och jobba därifrån: den 
typen av jobb gör inte Henrik och hans gäng. Han lämnar mitt nummer vidare till en Tomas som får 
räkna på vad det kommer att kosta.  

Gissningsvis handlar det om 15 000 kr. Lite taget ur luften men en hint i alla fall på vad den kan 
tänkas kosta.  

I vilket fall som helst så är tanken att Tomas och hans gubbar klättrar i träd och skalar våra stolpar 
samt tar ned de som ska bort och sen kommer Henrik och hans gubbar och kör bort ris och stammar.  
Vi kommer sedan få en faktura på kvarvarande kostnad när virket är sålt och  

Än så länge har vi inte träffat Tomas och fått hans bedömning av vad jobbet kostar. Vi hoppas att ha 
fått en prisuppgift innan medlemsmötet. 

Det krävs också tillstånd av Länsstyrelsen för att dra fram el till belysningen, och vi vet ännu inte om 
vi får tillstånd för mark-eller luftledningar. Tillståndsansökan är insänd.  

 

Förslag till medlemsmötet:  

Styrelsen föreslår att medlemsmötet ger styrelsen mandat att fatta beslut i frågorna och använda 
upp till 100 000 kr av klubbens sparade medel till att ordna belysning på trädsidan av planen och 
till att dika ur vid andra sidan av planen för bättre dränering (under förutsättning att vi får 
tillstånd).  

 

 

 

 


