Redogörelse för verksamhet utförd på föreningens grönområden
år 2008
Område Nr 1 – Väster om Spjutvägen
Genom frivilligt arbete av närboende medlemmar har utförts röjning och eldning av sly och
nerfallna grenar.
Område Nr 2 – Öster om Spjutvägen
Under vårvintern blåste en stor tall ner på detta område (knäckts på mitten). Denna tall inklusive ris har
tagits bort av den för området lokalansvarige.
Parkeringsplatsen intill pumpstationen har förbättrats genom påfyllnad av samkross. (Obs. att denna pplats tillhör Område 2).

Område Nr 3 – Fiskartorpsbadet och stranden vid Margretelundsvägen
På området mellan sjön och Margretelundsvägen väster om Spjutvägsbryggan har påförts betydande
mängder sten och fyllnadsmassor som erhållits utan kostnad från medlemmar i samband med grävning
av husgrunder. Dessa massor har sedan utjämnats av inlejd entreprenör på ett sätt som gör det möjligt att
under 2009 köra på matjord och så gräs.
Den asfalterade delen av sjösättningsrampen har förlängts ca 4 meter ner mot vattnet. Vidare har en bom
satts upp över rampen samt en cykelbom vid gångstigen.
Intill bryggans landsida har gjorts en kantskoning med syfte att förhindra erosion vid högvatten. Avlastn
ingsplatsen vid bryggan har höjts genom påfyllnad av finkorningt stenmaterial så att det nu går att gå
torrskodd där även vid högt vattenstånd.
På området mellan bryggan och badet har gjorts en slutlig utjämning av tidigare påförda muddermassor
och andra fyllnadsmassor samt körts på och utjämnats ca 80 m3 matjord som förberedelse för grässådd
till våren 2009.
Den entreprenör som anlitades för ovan nämnda arbeten har också kört på och jämnat ut samkross på
gångstigen och badets entré som förberedelse för kommande asfaltering.
Liksom under tidigare år utfördes eldning av ris genom frivilliga insatser.

Område Nr 4 – Muskötvägen – Visirvägen (Tidigare kallat Området väster om Favoriten)
På detta område utfördes inga insatser under 2008.

Område Nr 5 – Det stora öppna fältet vid Säterfjärden - Sätra äng
De två stympade ekarna vid infarten till Sätraängsbryggan har efter beslut i MV’s och MVF’s
styrelser fällts och kapats upp av inlejd skogshuggare. Veden har till viss del tagits om hand av
vedeldande medlem, i övrigt tillsammans med riset transporterats bort av inlejd entreprenör.
I samband med att AB Roslagsvatten utfört grävningsarbeten inom området har en del
överskottsmassor lagts upp och jämnats ut på området öster om vägen ner mot bryggan. De
jordmassor som erhölls vid grävningen av plats för lektorn har också jämnats ut och i samband
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därmed grävdes ett dike för att leda bort det vatten som vid regnväder tenderade att rinna ut på
vägen. Lektornet sattes upp och monterades genom frivilligt arbete.
Området fram till och med Vattenparken har klippts av Österåkers miljöförvaltning.
På området öster om Vattenparken har föreningen bekostat tre gräsklippningar som utförts av
Storstockholms Farmartjänst. Slyröjning och eldning av ris har utförts genom frivilligt arbete.

Område Nr 6 vid Trälhavsvägens början
De stora döda almar som fälldes under 2007 har kapats upp och körts bort av vedeldande bekanta
till medlem i föreningen. (Ingen av tillfrågade föreningsmedlemmar nappade på erbjudandet att
ta hand om dessa träd).
Under april månad eldades riset efter dessa träd plus annat ris upp genom frivilligt arbete.
Storstockholms Farmartjänst har på föreningens bekostnad klippt även detta område 3 gånger.

Område Nr 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån
Genom frivilliga insatser vid ett flertal tillfällen under året har sly röjts och eldats. Vidare har ett
flertal döda träd tagits bort och kvarvarande trädbestånd utglesats något.
I syfte att möjliggöra gräsklippning inom hela området har samtliga stubbar tagits bort. Detta gjordes
i två steg, dels genom kapning med motorsåg dels med en stor stubbfräs, i båda fallen med inlejd
entreprenör. De högar som uppstod efter stubbfräsningen jämnades ut genom frivilligt arbete.
På området intill föreningens brygga närmast Trälhavsvägen har gjorts en slutlig utjämning av de
muddermassor som här lades upp vid breddning av kanalen (Slottsån). Den grävmakinsentreprenör
som anlitades för detta fick även till uppgift att jämna till slänten längs Rödbosundsvägen, detta i
syfte att även denna del skall kunna skötas med traktorgräsklippare.
En partiell gräsklippning har på föreningens bekostnad gjorts 2 gånger av Storstockholms
Farmartjänst.

Område Nr 8 – Branta backen och Västerholmsvägen
Den flerstammiga stora sälg som sedan en tid legat nerblåst över det öppna fältet ca 30 meter från
Trälhavsvägen samt ytterligare ett antal halvdöda träd har upparbetats och körts bort av inlejd
entreprenör. Därvid tog denne även hand om det stora döda trädet vid kanten av Trälhavsvägen en
bit söder om det nämnda öppna fältet.
Under senhösten gjordes genom frivilliga insatser en omfattande busk- och slyröjning samt
eldning av riset på den del av området som ligger intill Västerholmsvägen.

Område Nr 9 - Promenaden
Området intill sjön mellan bryggan och sjösättningsrampen används av flera medlemmar som
avstjälpningsplats för ris av olika slag, vilket med tiden resulterar i en hög av avsevärd volym. Så
har det varit de senaste åren. Den för denna del av området lokalansvarige har på ett föredömligt
sätt eldat upp dessa högar, så även under 2008.
Sjösättningsrampen har under året asfalterats efter det att samme entreprenör som jämnade till
slänten vid Rödbosundsvägen även jämnade till marken ner mot sjön.
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Vid Promenadens början har två ekar sanerats av arborister från företaget Trädmästarna. Den ovan
nämnde lokalansvarige tog hand om och eldade upp riset efter denna sanering.

Område Nr 10 – Trälhavsbadet
Genom frivilligt arbete har skett en fortsatt försiktig utglesning av trädbeståndet inom området,
främst inriktat på att minska antalet barrträd.

