
Grönområdesrapport 
 
Per den 2007-03-15 har följande arbeten utförts på föreningens grönområden: 
 
Område 2 – Öster om Spjutvägen 
Björken vid pumpstationen samt 3 döda träd och en liten ek har fällts, veden 
omhändertagits och riset hopsamlats i hög för senare eldning, allt genom frivilligt 
arbete utan kostnad för föreningen. 
 
Område 5.4 – Öster om Vattenparken 
Ett 20-tal stubbar som hindrat gräsklippningen har grävts upp och vänts ned i marken 
av inlejd entreprenör. Avsikten är att årets gräsklippning nu skall utökas att omfatta 
även detta område. Kostnad 3000 kr som betalas av MVF.  
 
Område 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån 
Tre – fyra mindre döda almar har fällts och veden omhändertagits, allt utan kostnad 
för föreningen. Riset kommer att eldas upp vid vårstädningen. 
 
Område 9.1 – Promenadens början 
Tre tämligen stora, döda almar har fällts och veden omhändertagits, allt utan kostnad 
för föreningen. Riset kommer att eldas på plats vid vårstädningen. 
 
Följande arbeten är under planläggning: 
 
Område 3.2 – Området mellan Spjutvägsbryggan och badplatsen 
Frivilliga insatser för nedtagning av ytterligare två á tre alar. 
 
Område 3.2 – Området mellan Spjutvägsbryggan och badplatsen 
Område 5.1 – Området vid Sätraängsbryggan 
Område 7.1 – Området mellan Rödbosundsvägen och Slottsån 
Inom dessa områden har lagts upp muddermassor som skall jämnas ut och efter 
övertäckning med ett tunt lager matjord besås med gräsfrö. Offertinhämtning för detta 
arbete pågår. Den 15/3 har områdena besökts tillsammans med entreprenören Bengt 
Göransson. Han kommer även att lämna offert på nedtagning och borttransport av 
staketet. Kostnaden för utjämning av muddermassorna finns med i MVF’s budget för 
2007, staketet i VF’s budget. 
 
Område 6 – Vid Trälhavsvägens början 
Område 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån 
Område 8 – Vid Branta backen och Västerholmsvägen 
Område 9.2 – Promendaden längs Rödbosundet 
Inom samtliga dessa områden finns naturlig örtvegetation som i årets budget är 
planerad att slås minst en gång under sommaren. Kontakt har inletts med Magnus 
Sjöström på Stockholms Farmartjänst för att undersöka vilken utrustning som är 
lämplig för detta arbete. Avsikten är också att med Sjöström undersöka vilka frivilliga 
insatser som kan göras under vårstädningen för att underlätta kommande slåtter. 
Kostnaden för slåtter finns med i VF’s budget för 2007. 
 



Vattenparken 
Undertecknad står i löpande  kontakt med Ulf Kjellberg på Roslagsvatten betr. den 
planerade rensningen av dammarna i Vattenparken. Läget är följande: 
- Entreprenör, Norrsundet från Norrtälje-trakten, har kontrakterats för arbetet. 
- Ulf Kjellberg har utarbetat ansökan till Miljökontoret. Lämpliga platser för 

deponering av massorna är väster om vägen till Sätraängsbryggan nedanför 
lekplatsen och intill vassen på området öster om Vattenparken. Undertecknad har 
överlämnat skisser över deponeringsområden till Ulf Kjellberg att bifogas 
ansökan till Miljökontoret. 

- Arbetet kommer att utföras på så sätt att massorna först läggs upp på gräsytorna i 
Vattenparken för att vattna av sig för att efter ca 2 veckor transporteras till 
deponeringsplatserna. Miljöprov kommer att tas när massorna tagits upp. Visar 
det sig att de innehåller farliga ämnen kommer de att köras till annan plats. 

- Roslagsvatten är beredda att rensa diket öster om Vattenparken till en uppskattad 
kostnad av ca 2000 kr. De massor som detta ger kan läggas upp i ett par högar 
intill diket för att vid lämplig tidpunkt bredas ut på området intill vassen. Kostnad 
för detta arbete, som bör belasta VF finns dock inte med i årets budget. 

 
Sälgen vid gränsen till den övre fastigheten intill Sätra äng 
VF’s styrelse beslöt redan förra året att sälgen skulle tas ned. Entreprenör var vidtalad 
och kostnad beräknad till ca 2000 kr. Arbetet blev dock aldrig utfört. Undertecknad 
undersöker nu möjligheterna att under mars månad lösa uppgiften till en kostnad ej 
överstigande 1000 kr. 
 
Planering av vårstädning 
Undertecknad håller f.n. på att ta fram en förteckning och beskrivning på arbeten som 
behöver utföras på de olika grönområdena. De flesta kan göras under vårstädningen 
men det finns också insatser som bäst görs längre fram under sommaren. Genomgång 
kommer att ske med de lokalansvriga. 
 
Margretelund, Åkersberga 2007-03-15 
Bertil Nilsson 
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