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nyheter

Pållarna gör traktorns jobb
l Möt Sollentuna kommuns egna fyrfota naturvårdare

De nordsvenska hästarna Caru-
zo och Hadde stannar på Tom 
Meurlings signal: ”Ptro!”. På Eds-
bergsparkens känsliga mark är häs-
tarna perfekta när fällda träd ska 
tas tillvara. Med en gripklo plockas 
stockarna upp och läggs på vagnen.

Det händer att människor stan-
nar till, tittar nyfiket eller klappar 
hästarna på mulen.

– Alla som går förbi här i dag får 
ett leende på läpparna och kom-
mer glada till jobbet. Det är kul. En 
traktor däremot tar man snarare en 
omväg runt, säger Tom Meurling.

Han är anställd av Sollentuna 
kommun som naturvårdare och 
tillsynsman och jobbar mycket med 
sina tre hästar. I känslig terräng 
kan han dra fram stockar utan att 
skada naturen. Han arbetar också 
i kommunens olika naturreservat. 
Nyligen har han anlagt stigar och 
grillplatser i Rösjöskogen. I det nya 
reservatet i Törnskogen har arbetet 
precis dragit i gång med att göra 
infarter och entréer.

– Vi använder också hästarna i 
det historiska odlingslandskapet 
på Järvafältet tillsammans med 
kommunens naturvårdskor av ra-
sen highland cattle.

Två av hästarna är Tom 
Meurlings egna och den tredje är 
han fodervärd åt:

– Det är ett sätt att leva. Det går 
inte att ställa in dem i garaget och 
släcka när man går hem.

Men hästarna har också socia-
la fördelar och används vid olika 
festligheter. Häromveckan körde 
de hö och Sollentunabarnen fick 
åka hölass. Till jul dyker de dess-
utom upp i SVT:s dramaserie Frö-
ken Frimans krig med Sissela Kyle 
i huvudrollen.

l AnnA nyberg
anna.nyberg@mitti.se
tel 550 552 67

Har du sett någon köra 
stockar med häst och 
vagn i Sollentuna?

Då är det antagligen 
Tom Meurling.

För kommunens räk-
ning bedriver han mil-
jövänlig naturvård med 
traditionella metoder.

Hästar används vid naturvård när marken är känslig eller där stora maskiner har svårt att ta sig fram. Foto: Sara Flodin

Hadde, Tom Meurling och Caruzo är tre naturvårdare i Sollentuna.
 

Hästarna måste vara lugna och stå still när stockarna lastas.
 

Gör din vardag mer aktiv 
 Välkommen till Fysio2

Behandling och träning:
• Naprapati
• Massage
• Stötvågsbehandling
• Ultraljudsdiagnostik
• Funktionell rehabträning     
• Pilatesträning – välj individuell eller grupp

Boka gärna på www.fysio2.se eller 
ring oss på 08-35 30 45. Välkommen!

Tel: 08-35 30 45   fysio2@telia.com   www.fysio2.se 
Tingsvägen 19, 5 tr, Sollentuna Centrum

Fysio2 är den personliga naprapatkliniken som erbjuder 
dig effektiva behandlingsmetoder vid smärta och 
funktionsnedsättning i rörelseapparaten. Vi behandlar såväl 
akuta som långvariga skador samt idrottsskador – ryggskott, 
nackspärr, kontorsnacke, hälsporre, tennisarmbåge, musarm, 
axlar och mycket mer. 

Vår klinik ligger centralt i Sollentuna. 
Du tar dig enkelt hit med kollektivtrafi k och bil.

BOKA 
BEHANDLING


