Redogörelse för arbeten utförda under 2004 på MVF’s badplatser
och grönområden
Område Nr 1 – Väster om Spjutvägen
Genom frivilliga insatser av föreningens medlemmar gjordes en genomgripande
hopsamling och eldning av ris och grenar från tidigare avverkade träd på den del av
området som sluttar ner mot Spjutvägen. Syftet är att underlätta för promenad till de
inre delarna av området, men också att främja vårblomningen på sluttningen,
Område Nr 2 – Öster om Spjutvägen
Inom den plana delen av detta område fortsatte utglesningen av trädbeståndet, främst
genom en försiktig minskning av inslaget av gran. Syftet med denna utglesning är att
succesivt öppna upp för utsikt mot Säterfjärden. Arbetet gjordes genom frivilliga
insatser av föreningens medlemmar.
Område Nr 3 – Fiskartorpsbadet och stranden vid Margretelundsvägen
Med hjälp av inhyrd grävmaskin fördjupades och breddades vattenområdet närmast
strandkanten väster om bryggan. Det material som därvid togs upp liksom de
stenhögar som under tidigare år tippats mellan Spjutvägsbryggan och
Fiskartorpsbadet jämnades ut och fördelades över området. Efter dessa åtgärder lades
muddermassor ut över huvuddelen av det stentäckta området. Dessa massor härrörde
från den muddring som samtidigt gjordes vid badplatsen och vid föreningens bryggor.
För att möjliggöra genomförandet av nämnda arbeten höggs dessförinnan ett antal
hindrande träd och sly bort, varefter ris och grenar eldades. Dessa arbeten utfördes
genom frivilliga insatser av föreningens medlemmar. I slutet av året erhölls utan
kostnad mer är 100 m3 fyllnadsmassor från en intillboende medlem. Dessa massor
lades ut på strandremsan väster om Spjutvägsbryggan. Samtliga arbeten utgör ett led i
tillskapandet av ett sammanhängande gräsbevuxet grönområde med plats för
promenadstig mot badet och med fri utsikt mot Säterjärden.
En omfattande restaurering och breddning av badet samt ombyggnad av badbryggan
gjordes under året. Arbetet omfattade bortmuddring av vass, utläggning av fiberduk
och därpå 100 m3 sand samt ny bryggkonstruktion av de delar som utgör förankring
mot land. Arbetet fördyrades genom att delar av den befintliga bryggan utsattes för
skadegörelse och därför inte kunde användas. Ett flertal medlemmar bidrog med
insatser av olika slag, bl.a. gjordes en omfattande röjning samt eldning/bortforsling av
sly på olika delar av själva badplatsen.
Område Nr 4 – Väster om Favoriten
Inom detta område utfördes inga arbeten.
Område Nr 5 – Det stora öppna fältet vid Säterfjärden (Sätra äng)
De jordmassor som tidigare tippats till vänster om vägen ner mot Sätraängsbryggan
jämnades ut genom inhyrd grävmaskin. Därefter besåddes marken med gräsfrö.
Sådden utfördes av MVF-medlem.
På markområdet väster om bryggan lades upp en stor volym muddermassor med syfte
att på sikt tillskapa ett gräsbevuxet område från lekplatsen och ända ner till sjön.
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Inom hela området, från väster till öster, utfördes genom frivilliga insatser en
betydande bortröjning av videsnår och annat sly som också eldades upp i erforderlig
omfattning. Beståndet av alar i Vattenparken utglesades något, främst genom
avverkning av lutande, halvdöda träd. Även detta arbete utfördes av vedeldande
medlemmar inom föreningen.
De gräsbevuxna ytorna (mot slutet av sommaren även den nysådda delen), exklusive
området öster om Vattenparken, klipptes 3-4 gånger med maskin genom kommunens
försorg.
Område Nr 6 – Vid Trälhavsvägens början
Genom frivilliga insatser gjordes här en omfattande hopsamling och eldning av ris
och grenar från tidigare avverkningar. Icke önskvärt sly och annan markvegetation
togs bort med föreningens röjsåg. En medlem med tillgång till trädgårdstraktor med
skopa såg till att en del “estetiskt störande” jordhögar jämnades ut. Allt i syfte att öka
områdets tillgänglighet, inte minst för nya medlemmar i husen vid Päronkröken, vilka
också var de som svarade för en stor del av insatserna.
Område Nr 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån
Inom detta område hade ett tiotal almar angripits av den s.k. almsjukan, vilken sedan
länge går hårt åt almarna i hela Stockholmsområdet. Genom frivilligt arbete
avverkades och omhändertogs veden från de döda träden av medlemmar som eldar
med ved. Genom frivilliga insatser rensades också hela området från grenar och ris,
av vilka en del eldades på plats och en del kördes till majbrasan vid Trälhavsbadet.
Område Nr 8 – Branta Backen och Västerholmsvägen
Den lekplats, som påbörjats sedan flera år tillbaka, färdigställdes. Till kommande år
återstår att inskaffa ett par sittbänkar, främst för att kunna bereda vuxna, som medföljer barn till lekplatsen, möjlighet att sitta bekvämt.
Under våren gjordes genom frivilliga insatser en omfattande hopsamling och bortforsling till majbrasan av grenar och ris. Mot slutet av året samlades åter ett stort antal
medlemmar för bortröjning av icke önskvärt sly. Instruktionen i detta fall var att ta
bort slyet i marknivå, även kvarstående “stumpar” från tidigare röjningar med röjsåg.
Endast en del av området hanns med och arbetet kommer därför att fortsätta
kommande år. Syftet är att minska risken för att lekande barn skadar sig på vassa
“stumpar”, men också att underlätta och minska kostnaderna för den framtida skötseln
av området.
Område Nr 9 – Promenaden vid Rödbosundet
Samma typ av röjning som på Område 8 påbörjades genom frivilliga insatser även på
Område 9. Mot slutet av året blåste en stor björk ner över promenadvägen nedanför
Hanstorps fastighet. En professionell skogshuggare anlitades för att kvista och kapa
upp trädet så att promenadvägen gjordes framkomlig. En frivillig medlem bistod i
detta arbete.
Område Nr 10 – Trälhavsbadet
Inga trädavverkningar eller andra arbeten utfördes under året på detta område p.g.a.
nödvändiga omprioriteringar i budgeten.

