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 VÅRSAMLING 21 APRIL 
 GLAM, UMGÄNGE OCH SKOGSRÖJ! 
Nu står många hus stängda ute på Grovstanäs. De stora båtskynkena suckar i 
blåsten från Västerfjärden och det enda som är grönt är granarna och, intressant 
nog, delar av ängsmarken. Blir det inte tillräckligt kallt längre för att gräset skall 
förlora sin färg?  

Snön kom och för ett tag glömdes Vattenfalls slyhögar under kraftledningarna och 
alla buskar som borde röjas. Landskapet blev bara rofyllt och vackert. Vår 
arrendator Kurt Mattsson passade på att forsla gödsel från hästarna till 
Västergärdet. I vår skall han plöja och det blir förhoppningsvis om några år en bra 
lagom god jord för en vall. Då får vi uppleva höskörd mitt i sommaren. Och 
stubbåkrar mot sensommaren.  

Nere vid fotbollsplan har Håkan Olsson fått uppdrag att plocka fram ek och 
ädellövskog i ängskanterna. Längs stigen till badet (Sandarnestigen) har Olle Holm 
och Mikael Larsson röjt för att få in vind och ljus. De stora högarna med buskar och 
sly väntar på att bli till flis och borttransporterade av en ny entreprenör. Vintern är 
en bra tid för skogsarbete så länge det är barmark. Hela området omges av kust 
och sjö. Vi anstränger oss för att hålla siktlinjer öppna och låta sol, ljus och vatten 
bli synligt över allt.  

Nu handlar det mest om våren, för vi kommer att kalla till en gemensam arbetsdag 
för hela området på NÄSET  21 APRIL. Då skall vi samla, elda, bära, släpa, äta mat 
och umgås.  

Vi hoppas på fint väder och utrustade med alla tillstånd som krävs för att förbättra 
kvaliteten på vårt fantastiska Näsområdet. Vi räknar med att det blir lite fest och 
en hälsning till våren också. Alla är välkomna och det är inget tvång att jobba i 
skogen. Det går bra att komma ned och bara prata och äta också… 

Vi återkommer med ytterligare upplysningar snart! 

Hälsningar från Gröngruppen  

Astrid, Tomas och Bengt 


