
Ni har den 24 maj i år framfört synpunkter och klagomål på den avverkning som gjordes i de två 
ravinerna på fast. Östrand 10:1, ärende dnr 2018/00725. Har just gjort en sammanfattning av 
kvarvarande frågor i ärendet till huvudmannen Kultur & Teknik, Staffan Abramsson, se nedan. 

 Med detta bedömer vi att ingen ytterligare åtgärd finns att vidta i ärendet varför vi avslutar det. 

Kvar av klagomålen på avverkningen som resulterade i ett ärende hos miljö & bygg, dnr 2018/00725, 
är ett par sidofrågor för framtiden:  

 1.    Närmare släntfot i den stora ravinens övre del på södra sidan finns ett större sår i terrängen, det 
ser ut som en erosionsskada. Troligtvis är den gammal. Det är viktigt att ha koll på detta sår i 
terrängen så att det inte blir större. Vid behov måste det lagas och stabiliseras. 

 2.    Generellt är det viktigt att ravinernas ytor är vegetationstäckta för att minimera risken för erosion 
vid t ex regn. Sårskador bör därför bedömas och vid behov åtgärdas skyndsamt om de riskerar att 
förstoras. 

 3.    I stora ravinen ligger skräp och skrot sedan tidigare. Vid ravinens övre ände ligger också lite sopor 
utspridda. Det ser närmast ut som hushållssopor som har slängts. En del kan också ha följt med snön 
som tippades där. Dessa sopor bör tas bort. Nu har de ju legat där ett tag och ingen har klagat så 
förslagsvis kan de tas bort till våren när en städning av platsen kan behöva göras i vilket fall. Räknar 
alltså med att platsen kan komma att användas för tippning av snö även denna vinter. 

 

Som svar på resterande frågor är som följer från Staffan Abramsson 

 1.    Det är beställt en utredning och geoundersökning av WSP  
Som jag väntar på svar på under förhoppningsvis nästa vecka 

  



2.    Detta arbete med att återplantera och lägga en handlingsplan för framtiden 
Vill jag att du är mig behjälplig med under nästa vår om du har tid 

  

3.    Har pratat med AME om att vi får hjälp under försommaren med att plocka bort allt skräp 
Samt att vi får använda en liten del för snöupplag” 

Med vänlig hälsning 

Jan Bengtson 

Miljöinspektör 

Timrå Kommun 


