
Grönområdesrapport Nr 6/07 
 
Under tiden 2007-10-14 till 2007-12-04 har följande arbeten utförts på föreningens 
grönområden: 
 
Område 3 – Fiskartorpsbadet 
Ris och grenar från tidigare trädfällning har eldats upp genom frivillig insats av Birger 
Jonsson och Bertil Nilsson. Entreprenören Bengt Göransson har därefter jämnat ut de 
fyllnadsmassor som deponerats mellan Spjutvägsbryggan och badet. Kostnad 6000 kr, 
som belastar MVF’s budget. På området väster om Spjutvägsbryggan mellan 
gångstigen och sjön har tippats och utjämnats fyllnadsmassor som underlag för 
kommande uppläggning av muddermassor. Detta har skett utan kostnad för 
föreningen. Om tillstånd erhålles beräknas muddring av vattenområdet intill stranden 
ske till våren.  
 
Område 5.1 – Området vid Sätraängsbryggan 
Roslagsvatten har under hösten utfört diverse underhållsarbeten på avloppsledningar 
vid Margretelundsvägen. I samband därmed har en del överskottsmassor lagts upp 
öster om bryggan. Utjämning av dessa massor kommer att ske våren 2008. 
 
Område 5.4 – Öster om Vattenparken 
Här kan vi konstatera att det tidigare lämnade tillståndet till fastighetsägare inom 
Sabelvägsområdet att fälla dubbelbjörken nu realiserats. I samband därmed passade 
trädfällarna också på att elda upp den rishög som blev kvar efter vårens röjning. 
 
Område 6 – Området vid Päronkröken 
Den professionelle skogshugggaren Anders Bäckström har fällt samtliga de almar 
som dött under året plus en al. Kostnad 1050 kr, som belastar MV’s budget. Här finns 
nu mycket ved att hämta för de medlemmar som eldar med ved. 
.  
Område 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån 
Som en första åtgärd för att anlägga gräsmatta intill bryggan närmast Trälhavsvägen 
anlitades firma Schakt och Plåt för att jämna ut de tidigare upplagda muddermasorna. 
Kostnad 1500 kr som belastar MVF’s budget. Arbetet kommer att fortsätta och 
förhoppningsvis slutföras under 2008. 
 
Under sista söndagen i november genomfördes ytterligare en frivillig insats i form av 
röjning och eldning i syfte att underlätta Farmartjänsts gräsklippning under 
kommande säsong.  
 
Noteras kan också att Ättarö Åkeri på kommunens uppdrag lagat spången över 
kanalen i dess övre del.  
 
Område 8 – Branta Backen - Västerholmsvägen 
Anders Bäckström har fällt en stor död björk samt en död ek inom området. Kostnad 
750 kr, som belastar MV’s budget. 
 
Margretelund, Åkersberga 2007-12-04 
Bertil Nilsson  
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