
Grönområdesrapport Nr 3/07 
 
Under tiden 2007-05-10 till 2007-06-14 har följande arbeten utförts på föreningens 
grönområden: 
 
Område 1 – Väster om Spjutvägen 
På önskemål från en intillboende fastighetsägare har utförts en mycket försiktig 
utglesning av trädbeståndet samt grenkapning på vissa träd. Detta har skett genom 
frivillig arbetsinsats. Syftet var främst att förbättra fastighetsägarens sjöutsikt men 
insatsen kan även anses ha förbättrat det estetiska intrycket av berört naturområde. 
 
Område 3 – Fiskartorpsbadet 
Den muntliga offert som Bengt Göransson tidigare lämnat på att iordningställa 
gångvägen mellan bryggan och ingången till badet till en kostnad av Kr 30 000.00 
inkl. moms har accepterats. BG kommer att påbörja arbetet omedelbart efter 
midsommar med beräknat färdigdatum till ca mitten av juli. 
 
Område 5.1 – Området vid Sätraängsbryggan 
Ca 100 m3 praktiskt taget stenfria fyllnadsmassor har erhållits från närliggande 
byggarbetsplats. Utjämning av dessa massor plus tidigare påförda muddermassor har 
påbörjats och kommer att slutföras efter midsommar till en offererad kostnad av  
Kr 12 000 inkl. moms. Därefter kommer arbetet med påförande av matjord och 
anläggning av gräsmatta att påbörjas. Entreprenör för dessa arbeten är Bengt 
Göransson. 
 
Genom kommunens försorg har Storstockholms Farmartjänst (SF) “äntligen” klippt 
den nästan meterhöga gräs/örtvegetationen inom området. 
 
Område 5.4 – Öster om Vattenparken 
Här kan vi konstatera att det tidigare lämnade tillståndet till fastighetsägare inom 
Sabelvägsområdet att fälla dubbelbjörken ännu inte resulterat i någon trädfällning.  
 
SF har även klippt detta område och i år något större yta, vilket möjliggjorts genom de 
frivilliga insatserna under vårens städ- och röjardag. 
 
Område 6 – Området vid Päronkröken 
Under den kraftiga stormen för en tid sedan blåste en ek, som växte intill gångvägen, 
ner över det öppna fältet. Uppkapning och bortforsling av inlejd entreprenör skedde 
till en kostnad av Kr 2 438.00. Arbetet brådskade eftersom gräsklippning var 
planerad. Denna skedde två arbetsdagar efter bortforslingen av trädet.  
 
Område 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån 
I syfte att förbereda området för maskinell gräsklippning/slyröjning anlitades inlejd 
arbetskraft för kapning av hindrande stubbar. Kostnad Kr 1250.00 inkl. moms. 
 
SF har därefter klippt området med samma utrustning som använts på övriga 
områden. Enligt entreprenören användes 5,5 timmar för klippningen på Områdena 
5.4, 6 och 7, vilket tyder på att metoden som sådan är effektiv.  
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Dock kunde inte hela ytan inom Område 7 klippas pga flera kvarvarande hinder, 
såsom: 
- Stora stubbar (för stora för att kapas med motorsåg) 
- En del stora stenar på slänten mot Rödbosundsvägen 
 
Under sommaren planeras en frivillig röjardag av de närboende för att så långt möjligt 
gå över de ytor som inte kunde klippas maskinellt. 
 
För att inför kommande maskinella klippningar eleminera kvarvarande hinder behövs: 
- En fräsmaskin för att fräsa bort alla kvarvarande stubbar 
- En grävmaskin plus lastbil för att jämna till slänten och forsla bort stenar och 

andra massor som hindrar klippning. 
- Försiktig utglesning av trädbeståndet. 
 
En plan för att färdigställa hela området kommer att utarbetas tillsammans med de 
omkringboende. 
 
Område 8 – Området vid Branta backen och Västerholmsvägen 
Samtliga de granar som fälldes under gallringen i april har nu tagits bort av de två 
medlemmar som fick ta hand om träden för att bygga gärdsgård. Fortfarande återstår 
att köra bort en mindre rishög, vilket man lovat att göra. 
 
 
Margretelund, Åkersberga 2007-06-14 
Bertil Nilsson 
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