Skötsel och genomförandeplan för området ”Östra Uppfartsvägen”
Detta dokument som utgör skötsel-, och genomförandeplan har utarbetats av Östra
Kummelnäs fastighetsägareförening (ÖKF) i syfte att klargöra hur föreningens mark skall
skötas. ÖKF är fastighetsägare till området ”Östra Uppfartsvägen” som har
fastighetsbeteckning Kummelnäs 1:55.

Historia
Östra Uppfartsvägen har fått sitt namn på grund av att den utgör en allmän uppfart från
Saltsjön upp till Kummelnäs. I beskrivningen av Tor-båtarnas skärgårdstrafik i Manne Floods
skärgårdsbok återfinns Kummelnäs Västra och Östra bryggor. I dag finns i strandkanten
rester av stenanläggningar och stenmurar, men det är oklart om något av detta är spår av
ursprungliga ångbåtsbryggan. Tidigare fanns i strandkanten ett badhus och en tvättstuga,
men dessa brann ned på 1950-talet. Gränsen mot Grävlingsberg är markerad med en rad
stenar, synliga än i dag, som fortsätter ut i vattnet. På dessa stenar stod tidigare ett staket
som fortsatte hela vägen upp till Drottningvägen.

Kartutdrag utvisande området

Utdrag ur fastighetskarta

Beskrivning av området
I den natur och miljöinventering som gjordes 2001 i samband med detaljplanearbetet
i området Grävlingsberg och söder Grävlingsberg kan läsas:
”Det är ett smalt område som angränsar mot Grävlingsberg. Här växer blandskog och det
sluttar brant ner mot vattnet. Bergslok och ängsbräsma är exempel på växter som växer här.
Östra Uppfartsvägen är en bred stig. Den är viktig för att människor ska kunna komma ner till
vattnet för att bada eller nå strandpromenaden, som går bort till Riset.”

Källa: Boo Natur och Miljövänner
Sedan denna inventering har området Grävlingsberg exploaterats, och skogen öster
om Östra uppfartsvägen består numera i den övre (södra) delen bara av mycket gles
Tallskog. På områdets västra sida har ett antal enfamiljshus tillkommit, och området
utgör numera ett grönt som avskärmar området Grävlingsberg från området Norra
Hagen.

Bild över Östra Uppfartsvägen från Sydost.

Bilden av Östra Uppfartsvägen ovan är tagen 2001 i samband med inventering som då
genomfördes. Den ger även idag en rättvisande bild av naturmiljön i området, även om de
angränsande områden är avsevärt glesare än vid tillfället då denna bild togs.
Intill vägens östra sida rinner en (utdikad) bäckfåra med dagvatten som kommer via en
mindre sumpig våtmark som i sin tur kommer via ett kulverterat rör inunder Drottningvägen.
Bäcken är ur natursynpunkt en fin tillgång, bäcken fortsätter nedför branten hela vägen till
Saltsjön. Diket på den västra sidan vägen fortsätter till cirka 10 meter från grannfastigheten
närmast Saltsjön, vattenföringen är låg och diket avslutas i naturen. Det finns idag en enkel
”bro” över bäcken till Norra Hagens område.
Nere vid Saltsjön delas vägen i två, dels den ursprungliga stigen som svänger av åt väster och
ansluter till Saltsjön och dels en brant anslutning med två ”steg” i öster till strandpromenaden vid Grävlingsbergs strandkant. I den västra änden av området ligger n
betongbyggnad/fundament som är del av anläggningen för utpumpning av renat vatten från
Porsmosseverket byggd på 1960-talet.
Rekreation och friluftsliv
Östra Uppfartsvägen används ofta för rekreation eftersom den i sin norra ände ansluter till
den strandpromenad som nyligen (2015) renoverats av Kummelnäs vägförening som
ansvarar för sköteslen av allmän platsmark inom Grävslingsberg. Stranden är stenig, och är
på grund av sitt nordliga läge inte så välbesökt, även om det ibland finns spår av att personer
besökt platsen och flyttat runt stockar och stenar. Stranden fylls inte sällan av skräp som
flyter i land från de många fartyg som passerar.
Området används tyvärr till del även som uppställningsplats för utrustning och som
avstjälpningsplats för trädgårdsavfall.

Förslag på åtgärder
Området skall behållas som ett grönt stråk, och erbjuda fortsatt tillgång till och från Saltsjön.
• På västra sidan vägen närmast Drottningvägen finns en större samling sly och gamla
torra tallar, vilket bör röjas..
• Längre ned längs vägen, fortsatt på västra sidan, intill bron till Norra Hagen finns en
stor ek, omgiven av tallar. För att undvika skador på ekens grenar bör tallarna tas
ned.
• I områdets södra änden på östra sidan står en stor gran vilken bör tas ned för att öka
ljusinsläppet för övrig växtlighet.
• Sumpmarken i områdets sydöstra hörn bör dikas ut, så att dagvattnet kan rinna fritt
ned i bäckfåran.
• Mindre och större träd sparas för att fortsatt skapa avskildhet.
• ”Vägen” förändras inte, utan bibehållas som en upptrampad stig ned till anslutningen
till strandpromenaden. Det skall vara möjligt att ta sig ned till Saltsjön med barnvagn.
• I den norra delen av området, förbättras tillgängligheten för gående genom att
rördragningen för bäcken över en berghäll byggs om.
• Stigen som ansluter till stranden ses över och förstärks om nödvändigt så att man kan
komma ned till stranden med barnvagn, skottkärra motsv.
• De sprängstenar som ligger runt om på stranden kan med fördel samlas upp och
läggas i anslutning till betongbyggnaden som utgör gammal pumpstation för
Porsmosseverkets renade vatten. Det gäller även större vassare stenar ute i vattnet
som med fördel kan flyttas för att möjliggöra bad.
• I anslutning till stranden anrättas en mindre rastplats, med t.ex. bänkar. Eventuellt
kan även en mindre uppläggningsplats för drivved och skräp anordnas, vilken
tömmes vid städning, se nedan.
• Städning av stranden bör ske årsvis, t.ex. på våren.
• Områdets gränser bör ses över och markeras där det finns otydligheter, för detta kan
det vara nödvändigt att anlita utstaknings-tjänster.
Källor:
Kummelnäs historia - http://www.kummelnas.se/historia/trpserv.asp
Natur i Kummelnäs - http://www.kummelnas.se/natur/omr02.asp

