
Margretelunds Villaägareförening januari - mars år 2000  

   

  

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG TILL PROGRAM FÖR FORTSATT 
SKÖTSEL AV MVF's ALLMÄNNINGAR  
   
  

Under vintern och vårvintem 1999 genomfördes avverkningar i form 
av gallring och utglesning av skogsbestånden inom fem av MVF's tio 
allmänningar i enlighet med det program som förelagts och godkänts 
av MVF's styrelse. 

För år 2000 har utarbetats ett program med förslag till åtgärder för 
fortsatt skötsel av dessa 5 allmänningar (nr 6-10), liksom förslag till 
genomförande av åtgärder inom de 5 allmänningar (nr 1-5) som ännu 
ej åtgärdats. Förslaget som är utarbetat av Bertil Nilsson (suppleant i 
MVF's styrelse med telefon 540 605 94) finns uppsatt på föreningens 
anslagstavlor. I denna PM ges en kort sammanfattning av 
programmet. Villaägare inom MVF's område som önskar framlöra 
synpunkter på föreslagna åtgärder är välkomna att ta kontakt med 
Bertil Nilsson. 

 Målsättningen är att tillskapa så vackra områden som möjligt med 
hänsyn till respektive områdes karakteristika och belägenhet, samt 
områden som är attraktiva ur rekreationssynpunkt. 

De åtgärder som föreslås är som följer:  
   
  

Område Nr 1 - Väster om Spjutvägen: 

En försiktig gallring görs intill Spjutvägen.  
   
  

Område Nr 2 - Öster om Spjutvägen: 

Viss utglesning gors iöstra delen av området.  
   
  

Område Nr 3 - Badet vid Margretelundsvägen: 



En del buskar behöver röjas bort och/eller 'snyggas till'.  
   
  

 Område Nr 4 - Väster om Favoriten: 

Tills vidare avvaktas med åtgärder inom detta område tills övriga 
områden är genomgångna.  
   
  

 Område Nr 5 - Det stora öppna fältet vid Säterf]ärden: 

De döda alarna vid vattenparken tas bort. Finplanering av marken 
samt anläggning av gräsmatta på området mellan lekparken och 
bryggan. För att förbättra (försköna) området i sin helhet föreslås 
därutöver följande åtgärder: 

1 Regelbunden klippning av alla gräsmattor och inte som nu en 
till två gånger om året. Till att börja med på begränsad del av 
området. 

2 Borttagande av vass i syfte att utöka det gräsbevuxna området 
mot sjön. 

3 Borttagande av en del sly (som växer i vassen) samt även 
vissa stora träd. 

4 Plantering av en del buskar, t.ex. hassel, i syfte att skapa ökad 
lummighet utan att minska sjöutsikten för villaägama norr om 
Margretelundsvägen.  
   
  

Område Nr 6 - Vid Trälhavsvägens början: 

I den genomhuggna delen röjs nyuppkomna stubbskott och sly bort. 
Fältet nordost om skogen planteras med björk.  
   
  

 Område Nr 7 - Nordost om Rödbosundsvägens början vid 
Trälhavsvägen: 

Stubbskott och sly röjs bort, kanalen och området på ömse sidor om 
kanalen rensas från grenar och toppar. Syftet med detta är att få till en 



promenadstig på båda sidor om kanalen.  
   
  

 Område Nr 8 - Söder om pumpstationen vid Trälhavsvägen: 

Sly och stubbskott röjs bort, dock lämnas en del undervegetation, 
bland annat hasselbuskar. En del träd saneras från döda grenar. De 
granar som lämnades förra gången intill Västerholmsvägen huggs 
bort.  
   
  

 Område Nr 9 - Promenaden vid Rödbosundet: 

Sly och stubbskott röjs bort och vidare avverkas ytterligare en del träd 
(som stör utsikten och/eller balansen i området).  
   
  

 Område Nr 10 - Trälhavsbadet: 

Ytterligare en del träd tas bort, bl.a. några stora björkar i den södra 
delen av badplatsen.  
   
  

 Ekonomi och genomförande: 

En stor del av arbetet beräknas kunna utföras genom frivilliga 
insatser. Dessa organiseras genom MVF's styrelse. En del av arbetena 
utförs av lejd arbetskraft till en beräknad kostnad av 10.000 kronor. 

 


