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• MINSKA ASFALTSYTOR 
Ökar trivsel och biologisk mångfald samt bidrar till bättre dagvattenhantering.

• NYA VISTELSEYTOR
Mindre rum och anvisade vistelseytor

 - yta A norra kortsidan
 - yta B södra kortsidan

• FÖRYNGRA/FYLL PÅ VÄXTMATERIAL
Uppfräschning av be�ntligt växtmaterial genom föryngringsbeskäring. Plantering av 
nya växter för marktäckning, ersätta det som dött bort och de växter som inte utveck-
lats väl på sin växtplats.  
 
 - yta C lundpartier
 - yta D mittparti/grillplats
 - yta E rosrabatt skuggsida
 - yta F mot fasader

• SMITGÅNGAR OCH SKÖTSELGÅNGAR
Skapa smitgångar på ställen där det redan �nns ”ino�ciella” gångar, för att försöka 
minska spring i rabatterna, samt anlägga gångar för att underlätta för utförande av 
skötsel. Smitgångar kräver inget större markarbete utan markeras med exempelvis 
bark och lämnas fria från marktäckande växter. SKötselgångar bör anläggas med 
större krav på bärighet ex. plattor. 

GEMENSAMMA ÅTGÄRDER FÖR SAMTLIGA YTOR:

• Växtbäddar behöver luckras och jordförbättras med grönkompost för att förbättra 
jordens struktur och tillföra näring till mikroliv.

• Marktäckande buskar och perenner adderas med uppgiften att täcka bar jord mot 
ogräs och förhindra uttorkning.

• Vegetationen ska vara av typen “parkvegetation”, dvs mer åt det robusta hållet och inte 
så komplex. Vacker, men lättskött.

• Föreslagna åtgärder har gjorts med extensiv skötsel i åtanke. 

FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING
INDELAT I OLIKA YTOR/OMRÅDEN FÖR MÖJLIGHET TILL ANLÄGGNING I ETAPPER
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Ritad av Datum

1:200 (A3)
Skala 

(Mått och skala är inte exakta.) 

Nya vistelseytor Smitgång till lekplatsen Smitgång

Skötselgång

Skötselgång Nya vistelseytor
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ÅTGÄRDSPLAN 
ÖKA FASTA VISTELSEYTOR

Datum

Orienteringsskiss

2021-02-17

yta A

•Asfalt minskas för att ge plats åt nya vistelseytor och växtbäddar.

• En stomme av låga, marktäckande buskar och perenner, anpassade för sol- 
till halvskugga, adderas till den be�ntliga vegetationen för att ge lummighet 
och inramning till vistelseytan, som delas in i �era mindre rum. 

• Vintergröna arter läggs till för att ge planteringen struktur året runt.

• Lättskötta, blommande perenner och vår- och sommarlökar läggs till vid 
sittytorna, där de upplevs på nära håll.

• Vistelseytan får en hårdgjord markbeläggning, ex. grus eller kalkstensplattor.
 

NY VISTELSEYTA

Storgatsten

Grus eller plattor

3



ÅTGÄRDSPLAN 
ÖKA FASTA VISTELSEYTOR

Datum

Orienteringsskiss

2021-02-17

yta B

• En stomme av låga buskar och perenner, anpassade för halvskugga till 
skugga, adderas till den be�ntliga vegetationen för att ge lummighet och 
inramning till vistelseytan, som delas in i �era mindre rum. 

• Vintergröna arter läggs till för att ge planteringen struktur året runt.

• Vistelseytan får en hårdgjord markbeläggning, ex. grus eller kalkstensplat-
tor. 

NY VISTELSEYTA, RENOVERING AV VÄXTBÄDD

• Asfalt minskas för att ge plats åt nya vistelseytor och växtbäddar.

• Växtbäddar behöver luckras extra här, då det �nns områden med stående vatten. 

Robusta marktäckare, perenner och buskar för skuggigt läge

Storgatsten

Grus eller plattor
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ÅTGÄRDSPLAN 
FÖRYNGRA/FYLL PÅ VÄXTMATERIAL

Datum

Orienteringsskiss

2021-02-17

yta C

•  Marktäckande buskar och perenner, anpassade för rådande ljusförhållanden, 
adderas till be�ntliga buskar och träd. 

•  Be�ntliga buskar föryngringsbeskärs efter behov (obs! artspeci�k åtgärd)

FYLLA PÅ MED MARKTÄCKARE UNDER TRÄD OCH BUSKAR SAMT 
FÖRYNGRINGSBESKÄRNING.

Robusta marktäckare för sol och skugga
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ÅTGÄRDSPLAN 
FÖRYNGRA/FYLL PÅ VÄXTMATERIAL

Datum

Orienteringsskiss

2021-02-17

yta D

• Större träd skapar skön skugga under sommaren, förbättrar luftkvalitén 
och står för ett viktigt strukturellt inslag på en så stor gård. 

• Val av trädart skulle kunna vara ett med senare bladutspring, så att vårso-
len kan njutas, samt med skira blad som sedan ger en lätt skugga under 
sommarmånaderna.

PLANTERA STÖRRE TRÄD FÖR LÄTT SKUGGA.

Nytt träd
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ÅTGÄRDSPLAN 
FÖRYNGRA/FYLL PÅ VÄXTMATERIAL

Datum

Orienteringsskiss

2021-02-17

yta E

• Växtbäddar behöver luckras extra här, då det �nns områden med stående vatten. 

• Mindre, �erstammiga träd med intressanta attribut som exempelvis vacker blom-
ning, intressanta stammar och höstfägring.

• Marktäckande buskar och perenner, anpassade för halvskugga till skugga. 

• Vintergröna arter skapar struktur året runt.

ERSÄTTA ROSOR MED VEGETATION ANPASSAT FÖR DET 
SKUGGIGA LÄGET SAMT MARKTÄCKNING.
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ÅTGÄRDSPLAN 
FÖRYNGRA/FYLL PÅ VÄXTMATERIAL

Datum

Orienteringsskiss

2021-02-17

yta F
VÄXTBÄDDAR MED KLÄTTERVÄXTER

• Be�ntliga växtbäddar behålls.

• Nya klätterväxter ersätter dött växtmaterial.

•  Be�ntliga klätterväxter föryngringsbeskärs vid behov (obs! artspeci�k 
åtgärd).

• Marktäckande perenner kan adderas till be�ntliga växtbäddar för att skydda 
mot uttorkning och urlakning av jorden.

Många av de be�ntliga klätterväxterna behöver föryngringsbeskäras och gödslas. Nya klätterväxter bör ersätta de som dött av.
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