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Riktlinjer för grönytor
GRÖNOMRÅDENA PÅ GAMLA HAGA – GA12
Bakgrund
GHVs skötselplan togs fram av styrelsen 2019 och beslutades i årsmötet samma år. Den nya styrelsen
som tillträdde 2019 och tog över efter den gamla, ”ärvde” då detta beslut. Man fann dock några
otydligheter, samt anser enhälligt, att Hagaparken kan klippas oftare än övriga ängar. Hur ofta beror
på hur snabbt gräset växer och kan inte uppges i exakta antal.
Denna version av skötselplan har korrigerat beskrivningen runt Hagaparken. Det har även lagts till att
det kan klippas max 50 cm in på ängarna i det fall gräset börjar hänga över vägen. I övrigt är den
oförändrad bortsett från någon mindre formulering/tillägg av information.

På Gamla Haga finns det tre kategorier av grönområden:
1. Vägkanter/vägrenar
2. Grönytor
3. Ängar
Denna skötselplan omfattar samtliga tre men med fokus på ängarna eftersom de är störst till
yta. Samtliga ytor ska enligt lantmäteriförrättningen skötas av GA12. Hur skötseln ska utföras
bestämmer föreningen.
Gemensamt för samtliga grönområden är att avställning, förvaring och avstjälpning inte är
tillåtet. Motorfordon och parkering är inte tillåtet på grönytor och ängar.
1. VÄGKANTERNA
Dessa ansvarar respektive fastighetsägare för att sköta och hålla fri från sly och ev bråte och
annat som kan hindra tex sopbil, post, utryckningspersonal och fotgängare. Det är inte
tillåtet att stenlägga, asfaltera, cementera eller på annat vis hårdbelägga denna remsa
eftersom den inte ingår i fastigheten samt måste hållas fri för framtida underhåll så som
snöröjning och bidra till god dränering.
Ängarnas kanter mot vägarna räknas inte som vägrenar men kan klippas ca 50 cm in om
gräset börjat hänga över vägen. Detta gör föreningen för att bibehålla enhetlighet.
2. GRÖNYTOR
Inom föreningen finns ett antal mindre grönytor som oftast fungerar som gång- och
cykelvägar eller infart till fastigheter som saknar direkt infart ifrån annan väg. Dessa klipps
vid behov. I övrigt råder det bil- och parkeringsförbud samt deponeringsförbud på dessa
ytor.
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3. ÄNGARNA
Inom GHV finns det tre större ängar. Ängarna fungerar som gröna lungor och öar för småvilt
och pollinerare som behövs i våra trädgårdar och för att fortsätta sprida sommarblommor på
ängarna kommande år.

1. Sommarängen
Sommarängen ligger mellan Gässlingekroksvägen och Södra Sparvstyckevägen, mitt
emot Hagaparken. En gammal blomsteräng som tidigare varit betesmark. Har bestånd av
bl.a. trift, mandelblom, smörblomma och ljung.

2. Hagaparken
Hagaparken ligger mellan Gässlingekroksvägen och Ponnyvägen/Hagavägen. Halva
Hagaparken sköts av GA5 och där gäller deras skötselplan. Gränsen är utstakad och
överenskommen med GHV samt berörda myndigheter. Här finns buskage för småfåglar
och småvilt, nässelbestånd (viktig näringskälla för fjärilar bla), mandelblom,
smörblomma, nypon och diverse andra ängsblommor. Även en stor hängpil pryder
platsen.

3. Rapphönsängen
Rapphönsängen ligger på båda sidor av Rapphönsvägen. Denna mark är privatägd men
ingår i GA12 lantmäteriförrättning. Kommunens grönytebidrag innefattar dock även
denna äng. Där finns ett numera ökande bestånd av ängsblommor och mindre tjockt gräs
efterhand som vi klipper mer sällan vilket tillför mindre näring.

Sommarängen och Rapphönsängen ska skötas på följande sätt
En gång per år, i slutet av september till mitten av oktober, när det är utblommat och gräset
slutar växa (exakt tidpunkt inom denna period avgör ansvarig för grönytor i styrelsen), slår
man ängarna med slåtterkross eller liknande slåttermaskin. Beroende på hur långt in slåttern
tog sig så klipper man ut i kanterna och under träden med åkgräsklippare av större modell så
att buskage inte brer ut sig med åren. Om man inte kan slå ängarna av olika skäl så kan man
klippa dem med en större åkgräsklippare och höjd ca 7 cm.
Med denna skötsel kommer ängarna med tiden att bli mindre ”gräsiga” och få mer blommor,
ljung och olika sorters gräsarter som inte är lika kompakt som ”vanligt gräs”. Ogräset
minskar. Skötselkostnaden minskar.
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Lösa grenar och sly tas bort av den som slår ängarna innan arbetet utförs. Är det mycket som
blåst ner så beställer GHV bortforsling. Lite dödved i buskarna är dock bara bra för flora och
fauna.

GHV:s del av Hagaparken ska skötas på följande sätt
Hagaparken ska klippas oftare. Hur ofta beror på hur fort gräset växer. Men inriktningen är
att förhindra att gräset växer sig högre än att en vanlig åkgräsklippare enkelt kan klippa
enbart en gång per tillfälle. Gräset ska därmed inte växa högre än 20 cm (en klippt matta har
en höjd på 3-5 cm)
Riktning upp mot Nyvångsvägen längs Gässlingekroksvägen är marken torrare och där finns
ofta samlade bestånd av blommor. Dessa ska sparas som ”öar” på ca 4x4 meter. Det räcker
med en rund ö eller max två. Syftet är att inte renklippa helt utan lämna både vackra
blommor för syns skull och för våra pollinerare.
Lösa grenar och sly tas bort av den som slår ängarna innan arbetet utförs. Är det mycket som
blåst ner så beställer GHV bortforsling. Lite dödved i buskarna är dock bara bra för flora och
fauna.

