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Intresseanmälan Röjsågskurscheck á 2 000 kr från Dan Söderbergs 

minnesfond 
Gräsöfondens har beviljat 6 personer var sin Röjsågskurscheck á 2 000 kr. Checken ska användas 

som del av kostnad för röjsågsutbildning inklusive examination. Kursen Röjsågskörkort Nivå RA 

RB genomförs sommaren 2018 på Gräsö och omfattar 24 lektionstimmar med maximalt 6 

deltagare. Övriga kostnader för kursen betalas av deltagaren själv. 
 

Om du är intresserad av att deltaga på kursen ber vi dig fylla i nedanstående. Vi behöver se vilken 

tidpunkt som kan passa dig. Svaren utgör också grund för urval av deltagare som erhåller checken. 

 

Det passar mig bra att kursen genomförs… 

 

Tidpunkt (kryssa gärna i flera alternativ) 

 under första halvan av juli 

 under andra halvan av juli 

 under första halvan av augusti 

 vid annan tidpunkt under 2018. Ange önskemål ………………………………………… 

 

Intensitet (kryssa i flera om intensiteten inte spelar någon roll för dig) 

 komprimerat (tre dagar nära i följd) 

 med glesare träffat (exempelvis en dag i veckan i tre veckor) 

 med annan intensitet. Ange önskemål …………………………………………………… 

 

Marker jag disponerar 

 Jag äger marker som jag vill hålla öppna/restaurera. 

 Jag arrenderar/hyr/disponerar marker som jag vill hålla öppna/restaurera. 

 Jag är aktiv i en förening/organisation/annat som disponerar marker som jag vill hålla 

öppna/restaurera. 

 

Naturvård, gynnande av natur- och kulturlandskapet på Gräsö. Användandet av dina kunskaper från 

kursen. Marktyper där du vill röja (kryssa gärna i flera alternativ) 

 Åkermark som börjar växa igen 

 Före detta betesmark, nu utan djur 

 Betesmark där djur betar nu 

 Före detta skogsbete där inga djur betar nu 

 Skogsbete där djur betar nu 

 Runt äldre byggnader/lador etc 

 Runt gärdesgårdar/stenmurar etc 

 Annat. Beskriv ………………………………………… 

 

Insatser på annans mark 

 Jag kan tänka mig ta naturvårdsuppdrag med röjningar i naturreservat eller på andras marker. 
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Beskriv kort var markerna ligger, ungefärlig omfattning och annat som kan vara bra att veta om dina 

behov av en röjsågskurs. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Om jag inte blir utvald att få checken vid detta tillfälle så vill jag ändå bli kontaktad om kursen skulle 

genomföras vid ett senare tillfälle. 

 Ja kontakta mig gärna 

 Nej tack 

 

 

 

Mina kontaktuppgifter 

 

Namn………………………………………………………………………………………………. 

 

Adress……………………………………………………………………………………………… 

 

Mobilnr…………………………………………………………………………………………….. 

 

E-post………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Vad händer nu? 

Din intresseanmälan är inte en bindande anmälan utan just en intresseanmälan. Intresseanmälningar 

kan skickas in till Gräsöfonden till 15 januari 2018. Efter det sker ett urval av vilka som erbjuds 

checken. Vi kontaktar då dig igen och kontrollerar om du fortfarande är intresserad av kursen. 

 

 

 

Anmälan kan skickas till 

Gräsöfonden 

Gräsö gård 3 

742 96 Gräsö alternativt grasofonden@gmail.com 

 

Har du frågor? 

Ring 0173-333 13 

E-post grasofonden@gmail.com 

 

 


