
Grönområdesrapport Nr 2 
 
Under tiden 2007-03-15 till 2007-05-09 har följande arbeten utförts på föreningens 
grönområden: 
 
Område 2 – Öster om Spjutvägen 
Det mesta av grenar och stamved efter de av arborister tidigare nedtagna döda ekarna 
har bortforslats genom frivillig insats av en vedeldande medlem. 
 
Område 3 – Fiskartorpsbadet 
Under mars månad togs tre alar och ett par små aspar mellan Spjutvägsbryggan och 
badet bort av vedeldande medlemmar. Allt ris från dessa träd inklusive sly eldades 
upp under vårstädningen i april. Dessförinnan togs dubbelalen vid Fiskartorpsbryggan 
bort. Här återstår att elda upp grenar och ris.  
 
Veckan före vårstädningen togs nätet runt badplatsen bort av inlejd entreprenör 
(Bengt Göransson) till en kostnad av Kr 15000.00, som belastar MV’s budget.     
 
Bengt Göransson har också lämnat muntlig offert på att iordningställa gångvägen 
mellan bryggan och ingången till badet. Kostnad inkl. moms 30000 kr. 
 
Område 5.1 – Området vis Sätraängsbryggan 
Genom frivilligt arbete under vårstädningen finplanerades tidigare påförda jordmassor 
öster om vägen till bryggan och besåddes med gräsfrö. Utlagda kostnader för detta 
arbete: 
 Kronor 
- Grillkorv och dricka 223.50 
- Gräsfrö 597.00
Summa 820.50  
Belastar MVF’s budget. 
 
Genom inlejd professionell skogshuggare (Anders Bergström) röjdes slyet under april 
månad bort vid stranden väster om Sätraängsbryggan. Kostnad Kr 2800.00, som 
belastar MV’s budget.  
 
Denna röjning kompletterades genom frivillig insats under vårstädningen då en del 
mindre buskar i området närmast bryggan togs bort. Samtidigt utfördes ogräsrensning 
på lekplatsen. 
 
Under april månad fälldes och bortforslades sälgen vid gränsen mellan fastigheten 
närmast väster om Sätraängsområdet och Margretelundsvägen av inlejd entreprenör 
(Tommy Jansson). Kostnad Kr 2500.00, som belastar MV’s budget. Beslut om denna 
insats togs under 2006. (Faktura har ännu ej erhållits) 
 
Område 5.3 - Vattenparken 
Samme entreprenör som röjde bort slyet väster om Sätraängsbryggan fortsatte en halv 
dag med att röja bort liknande sly vid Vattenparken. Kostnad Kr 1400.00, som 
belastar MV’s budget. Den sammanlagda kostnaden för nämnda slyröjning (Kr 
4200.00) finns inte med i årets budget, men kan finansieras genom bortfall av 
kostnader inom andra områden. Anledning till anlitande av professionell 
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skogshuggare var att arbetet på båda platserna bedömdes alltför riskfyllt för frivillig 
insats. 
 
Under vårstädningen, som 2007 ägde rum den 6 maj, utfördes följande arbeten inom 
Vattenparksområdet 
- Fällning av 3 alar som tidigare märkts för fällning inom området mellan parken 

och sjön. 
- Fällning och eldning av självsådda alar inom Vattenparken 
- Viss stamkvistning av träden längs diket intill V-parkens östra sida samt eldning 

av borttagna grenar. 
 
Grillkorv och dricka inköptes av lokalansvarig med utnyttjandet av MVF’s 
Favoritenkort. Denna kostnad (som i skrivande stund är obekant för undertecknad) 
skall belasta MV’s budget och återstår att reglera föreningarna emellan. 
 
Område 5.4 – Öster om Vattenparken 
Vårstädningen den 6 maj inom Vattenparken omfattade även området öster om 
parken. Följande arbeten utfördes: 
- Utjämning av jordhögar där stubbar tidigare under året grävts ner i syfte att 

möjliggöra gräsklippning under sommaren. 
- Röjning av sly mellan det öppna fältet och sjön. 
- Eldning av ris, inklusive allt ris från Vattenparksområdet. 
 
Tillstånd för eldning hade inskaffats från brandmyndigheten. Tyvärr lyckades man 
inte elda upp allt ris. Avsikten är att begära nytt tillstånd när riset torkat och lättare 
kan eldas. 
 
Område 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån 
Under vårstädningen i april utfördes sedvanlig röjning och eldning av sly inklusive ris 
från tidigare fällda döda träd. Arbetet koncentrerades till området vid bryggan närmast 
Säterfjärden där även viss utglesning av kvarvarande trädbestånd gjordes. 
 
Omkring hälften av de granar som tidigare gallrats bort i granplanteringen vid 
pumpstationen inom Område 8 släpades ut och eldades på Område 7. Åtgärder 
kommer att vidtas för att återstående bortgallrade granar släpas ut och eldas före 
midsommar i syfte att inte riskera insektsangrepp på de levande träden i 
granplanteringen.   
 
Område 8 – Området vid Branta backen och Västerholmsvägen 
Under april månad fällde en vedeldande medlem de granar som växte vid gränsen mot 
fastigheten i söder. Han och hans hustru körde bort allt ris till majbrasan vid 
Trälhavsbadet. Granarna togs bort som ett led i det tidigare påbörjade arbetet med att 
inom hela området tillskapa en ljus lövskog med undervegetation av hassel och 
ängsblommor. 
 
Område 9.1 – Promenadens början 
Till denna plats hade, under hela hösten och vintern, körts grenar och ris, vilket 
resulterat i en rishög av nästan samma storlek som den vid Trälhavsbadet.Under 
vårstädningen eldades denna hög upp, inklusive grenar och ris från tidigare under året 
fällda döda träd. 
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Område 9.2 – Promenaden längs Rödbosunder 
Under vårstädningen i april röjdes och eldades genom frivilliga insatser allt sly inom 
detta område. 
Kostnad för grillgorv och dricka Kr 188.90, som belastar MV’sbudget. 
 
Område 10 – Trälhavsbadet 
Samme medlem som fällde granarna inom Område 8 tog också bort ett antal mindre 
tallar på Område 10. Grenar och ris lades på majbrasan. 
 
Område 1 – 10 
Utlägg har gjorts för röjklinga och bensin till en kostnad av Kr 270.00, som belastar 
MV’s budget. 
 
Övrigt 
Den planerade rensningen av dammarna inom Vattenparken blev aldrig utförd p.g.a. 
att Miljökontoret krävde ansökan om tillstånd, en ansökan som de vidarebefordrade 
till Länstyrelsen där den fortfarande befinner sig. Arbetet beräknas nu utföras under 
senhösten. 
 
Pågående arbeten: 
- Intagning av offert för utjämning av muddermassor och sådd av gräs vid 

Områdena 3.2, 5.1 och 7.  
 
- Intagning av offert från Stockholms Farmartjänst för maskinell slåtter av 

örtvegetation inom Områdena 6 och 7. 
 
Margretelund, Åkersberga 2007-05-09 
Bertil Nilsson 
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