
Om grönområdet sommaren 2019 efter Alfrida.  
Föga förvånande har mycket energi lagts under året på att rensa efter stormen Alfrida. 
Det har funnits lite kraft och ork kvar att tänka på övrigt och att planera framåt i arbetet 
med grönområdet. Men lite har hänt ... Kurt Mattson som hjälper till att hålla alla gärden 
och fält öppna har i år sått i en ny vall på Västra Gärdet. Det ser mer ut som stråsäd, 
kanske den uppmärksamme konstaterar. Men stråsäden fungerar som en skyddsgröda för 
den spirande vallen som först nästa år utvecklas i sin fulla kraft. Om vädret och klimatet 
vill. 

Det känns spännande att se odlad mark igen här i området. Vallen kommer ju att bestå. 
Mattson arbetar hårt med att ta tillvara på det gräs han slår för att minska övergödningen 
på de andra ängarna. Dock hinner han inte med alla, tyvärr. Där ligger gräset kvar.  

Näset är som bekant ett vackert lövskogsdominerat område med sjökontakt söder, öster 
och norrut. Föreningen har fått ett Eu-bidrag för att ta fram lövskogen, framför allt ek och 
hassel, alm och ask. Hasselbestånden är unika och sköttes förr av traktens bönder för att 
ge mat åt grisar. En del arbete gjordes där i vintras innan Alfrida tog alla resurser. 

I juli slogs vass längs Sandarnestigen. Där förr korna betade och höll öppet hade nu en 
bred vass etablerat sig och innanför den högt älggräs och albuskage. Det gör att alla de 
blommor som är så viktiga för insekter, floran och för artrikedomen trängts undan. Sikten 
har varit skymd och landskapet mörkt. Inspirerad av projekt på Svartlöga och Ängsö har 
arbetslaget börjat att restaurera den fuktiga ängen ned mot vattnet. Det är nödvändigt att 
kratta undan det slagna gräset för att undvika övergödning. Hoppas vi kan göra en 
gemensam insats för att hålla det öppet. Vass och slaget gräs skall eldas upp till vintern. 
Här skall gullviva, slåtterblomma, fackelblomster, strandaster, vattenlilja m.m. vandra in 
är det tänkt.  Sjöutsikt, fågelliv och vattenförbättring kommer på köpet. Strandängen är 
som naturtyp också viktig för fiskbeståndet.  

Det arbete som ständigt måste pågå för att hindra igenväxt har långsamt kommit igång 
igen! 

Augusti 2019 för grönområdesansvariga i samfällighetens styrelse 
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