
Vad som hänt och vad som kommer att hända i grönområdet 

Grovstanäs grönområde är del av en typisk roslagsgårdsmiljö där skogen, ängarna 
och stränderna har haft viktiga funktioner i försörjningen av den ursprungliga 
gården. Betesmarker, gärden för vall och spannmål, skog för uttag av virke, 
sjöängar för betesdjur, bryggor och öppen strandlinje för sjötrafik och fiske. 

Den gamla gårdsmiljön har succesivt försvunnit och vuxit igen. Visst ser vi spår av 
gärdsgårdar och hamnanläggningar som påminner om vilken slags landskap vi 
befinner oss i. Att hålla det lika öppet som förr är krävande. Det är mycket som 
växer fort och på fel plats.  

Tack vare insatser av vårt arbetslag bestående av Håkan Olsson, Olle Holm, Mikael 
Larsson, Mikael och Ulla Edberg, Kurt Wärme, Lars Wallin och Harry Wiman m.fl. är 
ändå stigar och strövområden väl skötta. 

Vi jobbar för fullt med en lång lista av önskade åtgärder från alla som bor här och 
prioritering av dessa. Vi undersöker möjligheter till bättre avsalu av timmer och 
flis, möjligheter till bidrag från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen (ansökan redan 
inlämnad för “Gallring av ädellövskog i gammal kulturmiljö”), rimliga metoder för 
att på ett bättre, mer frekvent och trevligare sätt sköta våra ängar. Årets försök att 
slå ängar och åkrar i mitten av juli slog väl ut och vi hoppas nu på att en ny vall kan 
sås redan nästa sommar.   

 Vi vill också fortsätta gallring av gemensamma skogspartier, fortsatt röjning av sly 
på Näset och andra tidigare gallrade områden (evighetsjobb..!). Badet skall få en 
ansiktslyftning och lite större ytor. Vi planerar utplacering av bänkar på vackra och 
rofyllda platser. Skogsvårdsplanen skall förnyas till 2019, vi har kontaktat 
Skogsvårdsstyrelsen för att påbörja detta arbete. Därtill en del gamla surdegar (ris 
och timmerhögar som blivit liggande) som skall åtgärdas. Så det finns att göra…  

Vi planerar för en gemensam arbetsdag i vår för alla boende i Grovstanäs. Fokus 
blir att hålla efter tidigare röjda områden, bl.a. Näset, stigen till badet och skogen 
bakom badhuset.  

Vi är granne med en av Sveriges äldsta och vackraste nationalparker Ängsö. Vår 
sjönära lövskogsdominerade natur är i mycket lik den som finns representerad där. 
Målet är att framhäva de speciella drag som finns i vårt unika område, ekarna och 
de gamla hasselbestånden (en gång vårdade för att ge extra mat till grisar och 
boskap), närheten till vatten med mellanliggande klippiga partier.  

Vattenfall som sköter eldistributionen i området har röjt under kraftledningarna. 
Detta sköts av entreprenören Jacksons trädvård. Vi har noterat att det blir ett stort 
arbete att hantera det kvarlämnade och kommer att planera för detta när 
röjningen är avklarad senare i höst. Hösthälsningar från gröngruppen  
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