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Styrsös förskönande
Fastän åsikterna är många och spända
angående träden i Arbores skog verkar få
debattörer vilja stiga fram i offentligheten.
Det är synd för mycket finns att ta ställning till.
Skogen anlades i början av 1900-talet av
sommargäster och badhusbolagsintressenter,
som inte gillade anblicken av den helt kala
bergön efter den tidigare totala avverkningen.
Under hela 1800-talet fanns enbart ett
och annat fruktträd på Styrsö liksom på
alla andra kustöar.

fastighetsägare på Styrsö som kapitulerat
inför träd och buskars växtkraft och låter dem
växa fritt. Det är ju fastighetsägarens
suveräna rätt, så länge inte växterna går
utanför tomten. Eller hindrar sikten vid
vägkorsningar.
Här måste man berömma Stigfinnarna som bl
a rensade upp runt vår förnämsta utsiktsplats
– Stora Rös. Tack för det, Stigfinnarna!

De flesta forskare menar att från
folkvandringstid och framåt så var öarna
bevuxna av ekskogar. Ek var begärligt
för kungar som ville bygga örlogsflottor
och fick inte användas av gemene man.
På Brännö fick man böta i slutet av
1600-talet när ekar hade fällts utan
tillstånd. Den stora sillperioden i slutet
på 1700-talet blev emellertid slutet för
all skog i skärgården.
Vilka träd skall finnas på Styrsö?
Därom tvista de lärde. Arbores instiftare
eftersträvade ett trivsamt Styrsö till
”vederkvickelse” för boende och gäster till
badinrättningarna. Länsstyrelsen var
inblandad i plantvalet, men vilka hänsyn som
gällde 1900 är svårt att veta. Planteringarna
verkade snarast att syfta till mörk skog à la
John Bauer än till luftiga parker som
Trädgårdsföreningen eller Botaniska.
Om man inte gör något så tar naturen
tillbaka. Det syns på hela östra Styrsö och
den vildskogsdjungel som råder t ex runt
vägen från skolan ner mot Skäretvägen eller
runt Sundkällan är väl så långt ifrån trivsel
man kan komma.

Om vi antar att det är föreningen Arbores
som äger marken till Arbores skog, så är det
deras medlemmars sak att svara för hur det
ser ut på tomten och vilka träd som skall få
finnas där. Arbores styrelse skall verka för att
ta fram förslag som medlemmarna skall rösta
på, liksom Vägföreningen anordnat röstning
om golfbilarnas storlek. Om man är angelägen om visst förhållande i Arbores skog så
kan man via ett medlemsskap själv ge in
motioner till förändringar och argumentera
för dessa.
Vi andra kan skriva här på SiS hemsida!

Personligen går jag aldrig i Arbores skog,
eftersom jag inte trivs där. Mörkt, ovårdat
och otrivsamt! Men kanske andra trivs och
vem är jag att döma? Det finns många
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