
Grönområdesrapport Nr 5/07 
 
Under tiden 2007-08-24 till 2007-10-14 har följande arbeten utförts på föreningens 
grönområden: 
 
Område 3 – Fiskartorpsbadet 
Entreprenören Bengt Göransson har fullföljt arbetet med gångvägen mellan 
Spjutvägsbryggan och badet. Den slutliga kostnaden blev SEK 31 500, inkl moms. Av 
denna kostnad tas SEK 16 000 från grönområdesbudgeten, resten från vägbudgeten. 
 
Nästa åtgärd blir att anlägga gräsmatta mellan gångvägen och sjön och som en första 
insats har fyllnadsmassor börjat läggas ut på området. Detta utan kostnad för 
föreningen. 
 
Område 5.1 – Området vid Sätraängsbryggan 
Genom kommunens försorg har Storstockholms Farmartjänst (SF) utfört en tredje 
klippning. Det tidigare påbörjade arbetet med utfyllnad och sådd av gräs väster om 
vägen till bryggan är slutfört med finansiering via MVF’s budget. Den totala 
kostnaden blev SEK 30 328. 
De två stenarna intill vassen som tidigare lagts ut i avsikt att förhindra olovlig biltrafik 
har flyttats så att de nu ligger på lämplig plats ca 3,5 meter från varandra. Detta 
gjordes utan kostnad i samband med arbetet enligt ovan. 
 
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 en tredje gång. Kostnad för samtliga 3 klippningar 
SEK 4014 enligt BN’s noteringar. 
 
Område 6 – Området vid Päronkröken 
SF har klippt en tredje gång. Kostnad för samtliga 3 klippningar SEK 2775 enligt 
BN’s noteringar. 
De buskar och det sly som tidigare röjts genom frivillig insats beräknas eldas i slutet 
av oktober. 
 
Område 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån 
SF har klippt en tredje gång. Kostnad för samtliga 3 klippningar SEK 8325 enligt 
BN’s noteringar. 
 
Den sedan i somras planerade frivilliga insatsen för att underlätta den maskinella 
klippningen genomfördes den 7 oktober. Fortfarande krävs dock betydande frivilligt 
arbete innan området i sin helhet gåtts över. 
 
Den sedan länge beställda kantskoningen på landsidan av föreningens brygga närmast 
Säterfjärden har nu utförts till en kostnad av SEK 55 000. Detta arbete finansieras via 
MVF’s budget. 
 
Margretelund, Åkersberga 2007-10-14 
Bertil Nilsson 
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