Grönområdesrapport Nr 2-2009
Sedan Grönområdesrapport Nr 1 daterad 2009-05-14 har följande arbeten utförts på
föreningens grönområden:
1)

Två gräsklippningar har utförts på Områdena 5, 6, 7 och 9 . Det kan noteras att
gräsklippningen på samtliga områden, särskilt Nr 7 och 9, avsevärt kunnat
förbättras genom den bortfräsning av stubbar som tidigare gjorts.

2)

Det mesta arbetet har koncentrerats till Område 3 vid Spjutvägsbryggan och
Fiskartorpsbadet, där följande insatser gjorts:
- Genom frivilligt arbete har området mellan bryggan och badet gjorts klart
för sådd av gräs och efter sådd klippning med traktorgräsklippare.
- Kanten mellan avlastningsplatsen och sjösättningsrampen har förstärkts
med liggande stolpar som satts fast i marken med armeringsjärn, även
detta genom frivilligt arbete. Gångväg och avlastningsplats har asfalterats
genom insats av föreningens vägfogdar.

3)

Arbetet med iordningställande av området väster om Spjutvägsbryggan har
påbörjats och beräknas bli klart senast till mitten av september:
- Gästbryggan har rätats upp och förstärkts. Vidare har ett skydd bestående
av stolpar och fiberduk gjorts i ordning mot sjösättningsrampen och
bryggans sida mot land. Därefter har området mellan bryggan och
gångvägen fyllts ut med jord.
- Vassen mellan gångvägen och Margretelundsvägen har klippts bort och
området (diket) därefter fyllts med jord, som vi turligt nog fick av en
fastighetsägare på Spjutvägen.
- Den stympade alen vid en av lyktstolparna har tagits bort av medlemmar i
Domaruddens bastuklubb. Riset lades i diket före igenfyllning.
- Gångvägen håller idag, 2009-09-03, på att grusas upp, varvid samkrosssen
läggs på en 3 meter bred fiberduk.
- Det som därefter återstår är påfyllnad med matjord på slänten mot vägen
och området mellan gångvägan och sjön och därefter sådd av gräs.

4)

Vägen ner mot Sätraängsbryggan har höjts något genom påkörning av tre lass
samkross. Viss finjustering av massorna återstår att göra.

5)

På Område 7 vid Slottsån har påbörjats ett arbete med utfyllnad av jord för att
underlätta gräsklippning på den del av området som är låglänt.
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