
Grönområdesrapport Nr 1-2009  
 
Sedan hösten 2008 och fram till dags datum 2009-05-14 har följande arbeten utförts 
på föreningens grönområden: 
 
Pilbågsvägen (den del som är gångväg) mellan Badbergsvägen och Visirvägen 
- Genom frivillig insats av styrelsemedlem har ett kullblåst träd tagits bort 
 
 
Område 5 – Sätra Äng 
- Bortfräsning av 3 stubbar på området vis Sätraängsbryggan 
- Bortfräsning av den stora björkstubben på det öppna fältet öster om 

Vattenparken 
- Roslagsvatten har muddrat dammarna i Vattenparken och håller för 

närvarande på med finjustering av dammarnas kanter. Massorna som efter 
prov inte visat sig innehålla några för miljön farliga ämnen läggs upp på 
området öster om Vattenparken intill vassen. 

 
Område 6 – Päronkröken 
- Bortfräsning av ett antal stubbar som hindrat gräsklippningen samt 

hopsamling av ris och stubbdelar för eldning. 
 
Område 7 –  Slottsån 
- Bortfräsning av ett stort antal stubbar som hindrat gräsklippningen.  
- Fällning av skadad björk genom anlitande av professionell skogshuggare. 
- Frivilliga insatser under våren 2009 varvid fälldes ett antal mindre delvis döda 

träd samt röjdes sly och eldades. 
 
Område 8 – Branta backen – Västrerholmsvägen 
- Under hösten gjordes genom frivilliga insatser en omfattande röjning och 

eldning av sly. 
 
Område 9 – Promenaden 
- Röjning av vass och sly genom anlitande av professionell skogshuggare. 
- Bortfräsning av ett stort antal och i vissa fall mycket stora stubbar. 
- Genom frivilliga insatser fortsatt röjning och eldning av sly samt bortförsel av 

brännbart material till årets majbrasa. 
 
Kommentar: 
Genom frivilliga insater har utjämning skett av allt material som blev kvar efter 
stubbfräsningen. 
 
Återstående arbeten under 2009: 
Område 1: Öster om Spjutvägen 
- Igenfyllning av gammal husgrund. Görs av grävmaskinsentreprenör. 
 
Område 3 – Spjutvägsbryggan – Fiskartorpsbadet 
- Köra på matjord och så gräs på området mellan Margretelundsvägen och sjön 

väster om bryggan. 
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- Dessförinnan göra iordning anslutningen mellan mark och gästbrygga. Görs i 
samarbete med bryggansvarig och bekostas av bryggbudgeten. 

- Så gräs på området mellan bryggan och badet 
- Genom frivilliga insatser städa området från skräp av olika slag. 
-  
Område 5 – Sätra Äng 
- I samarbete med lekplatsansvarig göra i ordning “stängsel” runt lekplatsen. 
- Fylla på samkross på vägen ner mot bryggan. Bekostas av vägbudgeten. 
- I samarbete med bryggansvarig förbättra anslutningen mellan mark och 

brygga. Bekostas av bryggbudgeten 
- När Roslagsvatten är klar med Vattenparken anlita grävmaskinsentreprenör för 

utjämning av massorna som lagts på området öster om Vattenparken. 
- Genom frivillig insats elda upp rishögen som blev kvar från 2008. 
- När Roslagsvatten är klar med samtliga pågående arbeten tillsammans med 

vägansvarig inspektera att allt återställts på ett tillfredsställande sätt. 
 
Område 6 – Päronkröken 
- Elda upp rishögen som är kvar efter stubbfräsningen. 
 
Område 7 – Slottsån 
- Slå sönder gammal cementbrunn och fylla på jordmassor i vattensjukt hål för 

att möjliggöra gräsklippning även på denna del av området. Görs av 
grävmaskinsentreprenör. 

- I samarbete mesd bryggansvarig förbättra anslutningen mellan mark och 
brygga. Bekostas av bryggbudgeten. 

 
Områdena 5, 6, 7 och 9 
- Gräsklippning av Storstockholms Farmartjänst. 
 
Kommentar: 
För område 7 finns budgeterade medel för att köra på matjord och så gräs på området 
vid bryggan närmast Trälhavsvägen. Det är tveksamt om detta är nödvändigt för att på 
sikt få till stånd en bra gräsyta på detta område. 
 
Till ovanstående kommer även en del arbeten med föreningens anläggningar.  
 
Åkersberga 2009-05-14 
 
Bertil Nilsson    Birger Jonsson 
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