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Redogörelse för verksamhet utförd på föreningens grönområden
år 2007
Område Nr 1 – Väster om Spjutvägen
På önskemål från intillboende fastighetsägare har under året gjorts en försiktig utglesning av
trädbeståndet samt grenkapning på vissa träd. Detta har skett genom frivillig arbetsinsats.
Åtgärden har medfört en något förbättrad sjöutsikt från del av området.
Område Nr 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.
Den lutande björken vid pumpstationen samt tre döda träd och en liten ek längs Spjutvägen har
fällts, veden omhändertagits, riset hopsamlats och eldats genom frivilligt arbete utan kostnad för
föreningen.
Område Nr 3 – Fiskartorpsbadet och stranden vid Margretelundsvägen
På Område 3 har följande insatser gjorts under året:
- Trädraden längs Margretelundsvägen har glesats ut och dubbelalen vid Fiskartorpsbryggan
har tagits bort i syfte att förbättra utsikten mot bryggan. Dessa arbeten inklusive eldning av
ris har skett genom frivilliga insatser.
- Det fallfärdiga stängslet runt badet hat tagits bort. Kostnad 15 000 kronor som belastar MV’s
budget.
- Mellan Spjutvägsbryggan och ingången till badet har anlagts en grusad gångväg till en
kostnad av 31 500 kronor. Av denna kostnad har 15 500 kronor tagits från vägbudgeten,
resten från MV’s grönområdesbudget.
- På området från Spjutvägsbryggan till badplatsen mellan gångvägen och sjön har påförts och
utjämnats fyllnadsmassor i syfte att kommande år anlägga gräsmatta. Kostnad 6000 kronor,
som belastar MVF’s budget.
På området väster om Spjutvägsbryggan mellan gångstigen och sjön har tippats och
utjämnats fyllnadsmassor som underlag för kommande uppläggning av muddermassor. Detta
har skett utan kostnad för föreningen.
Område Nr 4 – Muskötvägen – Visirvägen (Tidigare kallat Området väster om Favoriten)
På detta område utfördes inga insatser under 2007.
Område Nr 5 – Sätra äng
- Genom frivilligt arbete under vårstädningen finplanerades tidigare påförda jordmassor öster
om vägen till bryggan och besåddes med gräsfrö. Utlagda kostnader i form av gräsfrö och
förtäring upgick till 820,50 kronor som belastar MVF,s budget.
- På delområdet öster om Vattenparken har ett 20-tal stubbar som hindrat gräsklippningen
grävts upp och vänts ned i marken av inlejd entreprenör. Kostnad 3000 kronor som belastar
MVF’s budget.
- Genom inlejd professionell skogshuggare röjdes slyet under april månad bort vid stranden
väster om Sätraängsbryggan samt vid området intill Vattenparken. Kostnad 4200 kronor,
som belastar MV’s budget. Denna röjning kompletterades på båda de nämnda områdena
genom frivilliga insatser under vårstädningen.
- På området väster om vägen till Sätraängsbryggan har under året tillskapats ca 1000 m2
gräsbevuxen yta. Detta arbete omfattade utjämning av tidigare påförda muddermassor,
påförande och utjämning av ytterligare fyllnadsmassor, påförande och utjämning av matjord
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samt finplanering och sådd av gräs till en total kostnad av 30 328 kronor som i sin helhet
belastar MVF,s budget.
Under april månad fälldes och bortforslades en sälg vid gränsen mellan fastigheten närmast
väster om Sätraängsområdet och Margretelundsvägen till en kostnad av 2500 kronor, som
belastar MV’s budget.
I syfte att förbättra sjöutsikten för fastighetsägare vid Sabelvägsområdet fick dessa under året
tillstånd att fälla dubbelbjörken på gräsområdet öster om Vattenparken.
Genom kommunens försorg har Storstockholms Farmartjänst tre gånger klippt gräset från
områdets västra gräns fram t.o.m Vattenparken. MV har betalat 3 klippningar på området
öster om Vattenparken till en kostnad av 4230 kronor.
Roslagsvatten har under hösten utfört diverse underhållsarbeten på avloppsledningar vid
Margretelundsvägen. I samband därmed har en del överskottsmassor lagts upp öster om
bryggan för utjämning under kommande år.

Område Nr 6 vid Trälhavsvägens början
- I månadsskiftet maj-juni fällde stormen del av en stor ek som växte intill gångvägen vid rondellen.
För att inte hindra kommande gräsklippning skedde uppkapning och bortforsling genom inlejd
entreprenör till en kostnad av 2438.00 kronor, som belastar MV’s budget..
- Storstockholms Farmartjänst har klippt området tre gånger till en kostnad av 2820 kronor som
belastar MV,s budget.
- Genom insats av professionell skogshuggare har fällts fyra döda almar plus en al till en kostnad av
1050 kronor, som belastar MV,s budget.
- Genom frivilliga insatser har buskar och sly röjts och eldats. Ved från fällda träd tas löpande hand
om av vedeldande medlemmar.
Område Nr 7 – Mellan Rödbosundsvägen och Slottsån
- Genom frivilliga insatser vid ett flertal tillfällen under året har sly röjts och eldats. Vidare har
ett flertal döda träd tagits bort och kvarvarande trädbestånd utglesats något.
- I syfte att möjliggöra gräsklippning med samma utrustning som på Sätraäng anlitades inlejd
arbetskraft för kapning av hindrande stubbar. Kostnad 1250 kronor som belastar MV,s budget.
- Kvarlämnade granar och ris från den tidigare gallringen av granplanteringen vid pumpstationen
har släpats ut och eldats genom frivilliga insatser.
- För första gången har Storstockholms Farmartjänst klippt området med samma utrustning som
den som används vid Sätraäng. Tre klippningar gjordes under sommaren till en kostnad av 8460
kronor, som liksom all gräsklippning belastar MV’s budget.
På landsidan av föreningens brygga närmast Säterfjärden har utförts en kantskoning till en
kostnad av 55 000 kronor, som belastar MVF’s budget. Genom denna åtgärd förhindras
erosion från området och för framtiden blir det möjligt att anlägga gräsmatta på området
intill bryggan.
- Som en första åtgärd för att anlägga gräsmatta intill bryggan närmast Trälhavsvägen anlitades en
entreprenör för att jämna ut de tidigare upplagda muddermasorna. Kostnad 1500 kronor som
belastar MVF’s budget.
- Noteras kan också att Ättarö Åkeri på kommunens uppdrag lagat spången över kanalen i dess
övre del.
Område Nr 8 – Branta backen och Västerholmsvägen
- Genom frivillig arbetsinsats har de granar som växte vid gränsen mot fastigheten i söder tagits
bort. Detta gjordes som ett led i det tidigare påbörjade arbetet med att inom hela området
tillskapa en ljus lövskog med undervegetation av hassel och ängsblommor.
- Genom insats av professionell skogshuggare har en stor död björk samt en död ek fällts till en
kostnad av 750 kronor, som belastar MV’s budget. I likhet med veden från alla träd som fälls på
föreningens områden tas denna om hand av vedeldande medlemmar.
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Område Nr 9 Promenaden
- Vid Promenadens början har tre döda almar fällts och veden omhändertagits, allt utan
kostnad för föreningen.
- Ris och grenar från de fällda träden liksom brännbart material som kontinuerligt läggs upp på
detta område har eldats upp av den för detta delområde lokalansvarige medlemmen.
- Under vårstädningen röjde och eldade två medlemmar sly på delområdet längs Rödbosundet.
- Vid Promenadens sydvästra del togs genom insats av professionella arborister en stor ek bort.
Kostnaden för detta (3250 kronor) belastade fjolårets MV-budget.
Område Nr 10 – Trälhavsbadet
- Genom frivilligt arbete har skett en fortsatt försiktig utglesning av trädbeståndet inom
området, främst inriktat på att minska antalet barrträd.

