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Välkommen till Mälby-Humledal 

Samfällighetsförening. Som du 

förhoppningsvis känner till är 

Humledalsvägen inte en offentligt 

finansierad och driven väg, utan vi 

som bor och äger mark utvecklar och 

förvaltar vägen genom vår 

samfällighetsförening. 
 
Medlemskapet i vägsamfälligheten är 
inte frivilligt, alla som har en fastighet 
som matas via Humledalsvägen 
(Mellösa-Mälby GA:1) ansluts 
automatiskt och måste betala avgift 
enligt andelstal som finns registrerade 
hos lantmäterimyndigheten. Andelstalen 
finns även angivna på hemsidan. 
Årsavgiften debiteras normalt i juni. Vår 
vägsamfällighet bildades under 70-talet 
och har välskött ekonomi. 
 
Årsstämma 
Du är inte tvingad att gå på årsstämman 
men vi hoppas att få se dig där. En bra 
möjlighet att lära känna grannar och 
även påverka samfällighetens framtida 
inriktning och arbete. 
 
Mer information 
Vill du veta mer om samfälligheten, 
vägen och området gå in på 
www.malbyhumledal.se 

 
 
Röjning av vägområde 
Samfällighetsföreningen ansvarar för 
årlig röjning av sly med sk kedjeröjare, 
längs vägens kanter. 
 

Du som markägare har ansvar att ta bort 
eller beskära träd enligt nedan 
illustration. Ansvaret gäller även röjning 
till fri höjd, minst 4,6 meter över vägen 
inom vägområdets fulla bredd. Alltså 
även utanför vägen över dikena. 

 
 
På raksträckor är zonen 2 m och i kurvor 
4 m. Utökningen till 4 m gäller dock inte 
tomtmark. 
 
Förhindra inte skötsel av vägen 
Sätt inte staket så att det förhindrar 
busk- och snöröjning. Ris, timmer och 
avfall får inte läggas inom vägområdet. 
Det får inte förekomma rör, elledningar 
eller andra installationer som försvårar 
buskröjning inom vägområdet. Mer info 
finns på hemsidan. 
 
Tillfällig större belastning av vägen 
Ska du avverka skog, bygga nytt, göra 
en större om- eller tillbyggnad eller 
något annat som genererar tunga 
transporter omfattande mer än 30 ton 
ska styrelsen kontaktas. Mer info på 
hemsidan. 
 
Ordförande Jackie Arlbring 
070-290 06 94 jackiearlbring@gmail.com 
 
Kassör Elisabet Örning 
070-541 00 92 elisabet.orning@tele2.se 
 
Sekreterare Börje Johansson 
076-223 40 64 borje-impala-59@hotmail.com 
 
Grannsamverkan Roger Melin 
070-778 31 25 rogermelin54@gmail.com 
 
Fiske Börje Johansson 
076-223 40 64 borje-impala-59@hotmail.com 
 

Lite intressant om bygden… 
 
Den vackra Humledalsvägen löper både 
genom skog och mark, förbi gårdar, 
betesmarker och sommarstugor. Den löper 
förbi Örhammaren och det allmänna badet, 
Axsjön för att till slut nå Humledal. Även om 
den tar slut där går det att ta sig med cykel 
till Eklund och därifrån till Hytternäs och Stav, 
en utmaning för den nyfikne. En annan trevlig 
cykeltur leder förbi Änglunda till Bronäs och 
Hälleforsnäs.  
 
En promenad runt Axsjön med inplanterad 
ädelfisk avslutad med fika under vindskyddet 
kan vara mysigt. Här finns även grillplats.  
 
Fisketur på Örhammaren i soluppgången är 
fantastisk. Här kan du bada, paddla och fiska. 
Fiskekort kan du köpa av Börje Johansson, 
Örhammarens Fiskevårdsförening. Båtar som 
drivs med elmotorer är tillåtna. 
 
Mellösa 
Vår närmsta ort och postadress. Här bor 1200 
personer fördelat på samhälle och landsbygd. 
På Café Bysmedjan kan du fika eller äta lunch. 
Mellösa Kyrka och Hembygdsförening ligger 
längs byvägen mot Harpsund som är 
rekreationsbostad för Sveriges stadsminister. 
Mellösahjulet, Sveriges äldsta hjul från 400-
600-talet är idag en stolt symbol för bygden. 
På Mellösa Bygderåds hemsida, mellosa.nu 
kan du läsa mer.  
 
Våra grannorter har också mycket att erbjuda. 
Hälleforsnäs med Kolhusteatern och Bruks-
restaurangen. Malmköping som är fylld med 
mysiga butiker, restauranger, bad & camping 
och stora bakluckeloppisar. Sparreholm med 
Båverns Spinnhus och Bilmuseet med en av 
Europas finaste bilsamlingar. 
 

Slutligen… 
Vår väg är välanvänd och därför kräver den 
löpande underhåll, ibland större reparationer. 
Du är kanske intresserad av att hjälpa till, dröj 
inte att kontakta ordföranden.  
 
På vår väg behöver vi, för allas trivsel, samsas 
och ta hänsyn till varandra. Bilar, cyklar, 
joggare, ryttare, barn och hundägare. 
 
 
Välkommen! 
Jackie Arlbring, Ordförande 


