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OMFATTNING OCH FÖRKLARINGAR
Det här skötelprogrammet används av Tekniska förvaltningens avdelning Stadsmiljö för
skötsel av parker och grönområden.
Den skötsel som behandlas här är den som brukar kallas ”kontinuerlig parkskötsel” dvs
skötselinsatser som kan förutsägas beträffande plats, omfattning och frekvens.
Underhållsarbeten som tex att laga skador, ersätta dött, dränera mm tas inte upp här. (verks 4114)
Den mark som blir föremål för skötsel är:
 Parkytor som förvaltas av Tekniska förvaltningen dvs. den mark som Mölndals stad
äger och som i detaljplan anges som allmänplatsmark; parkmark, naturmark eller
trafikgrönyta. (verksamhet 4110).
 Skol- och förskolegårdar och andra kommunala tomter som Tekniska förvaltningen
sköter på uppdrag av andra enheter, avdelningar och förvaltningar inom Mölndals
stad. (verksamhet 4141)
Skötseln utförs i egen regi av parkenheten eller med hjälp av upphandlade entreprenörer.
I Spatialmap, kommunens gemensamma webkarta, visas skötselytor och objekt med färger
och symboler. Här i skötselprogrammet visas en liten symbol vid varje skötseltyp.
På några ställen finns liten blå text som talar om vilket ekonomiskt begrepp som ska användas
när man redovisar arbetstid, betalar fakturor mm. Exempel: verksamhet 4110, fridel 2206.
Skötselprogrammet är ordnat efter pyramidregeln dvs. de allmänna beskrivningar som
kommer direkt under huvudrubriken gäller för alla underrubriker tillsammans med de
specifika beskrivningarna för respektive underrubrik.
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0. ALLMÄNT
Kemisk bekämpning är inte tillåten i Mölndals stad.
Miljöförvaltningen kan ge dispens för att använda ättika. Med dispensen följer krav på
sprutjournal och behörighetsutbildning av personalen.
Allt skräp, rens, klipp etc tas bort samma dag som det samlats ihop.

1. STÄDNING
Städningen är mycket viktig för en välvårdad utemiljö och skapar trygghet och trivsel hos
medborgarna.
Städning skall ske i sådan omfattning att området alltid ger ett rent och prydligt intryck.
Skräp samt främmande material och föremål tas bort från ytan och transporteras bort direkt
efter avslutad städning. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar samt krossat glas
som behöver sopas upp.
Städning utförs under hela året oavsett väderlek.
Städning ingår inte på Fastighetsavdelningens (SLF) fastigheter; dvs. skolor, förskolor,
gruppboenden etc.

1.1 Markytor
Alla skötselytor städas enligt 1. fridel 2209

1.2 Busshållplatser

f)

verks 3112, fridel 2209

Städningen ska göras även 1m runt busshållplatsen.
Städningsfrekvenser:
 2 dagar/vecka (mån, tors), i samband med tömning av hållplatsens papperskorg.
 1 dag/vecka, i samband med tömning av hållplatsens papperskorg

1.3 Papperskorgar och hundlatriner
Samtliga papperskorgar töms under hela året enligt angiven frekvens oavsett fyllnadsgrad och
väderlek. Skräp på marken i anslutning till papperskorgen plockas upp. fridel 2209
Tömningsfrekvenser:
7 dagar/vecka
5 dagar/vecka (månd-fred)
e 3 dagar/vecka (månd, onsd, fred)
e 2 dagar/vecka (mån, tors), busshållplatser
1 gång/vecka, övriga papperskorgar

••
•

1.4 Hundpås-stationer

•

Påfyllningsfrekvens: 1 gång/vecka.

fridel 2209
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2. SKÖTSEL AV GRÖNA YTOR – GRÄS
Stadens gräsytor ska vårdas för att tåla olika aktiviteter och för att vara till prydnad.
Slåtterytor vårdas för att fylla olika funktioner som tex avrinning i diken, hålla tillbaka
siktskymmande vegetation, hålla gräsmarker öppna utan slyinväxning mm. Den biologiska
mångfalden gynnas av ängs- och slåtterytor.

Städning
Se 1.

Vårarbete
Gräsytan städas från stenar, grenar och främmande föremål samt flis från vinterväghållning.
Arbetet skall vara avslutat före 1 maj.

Gräsklippning och slåtter
Klippning ska utföras så att gräsplantan, träd och annan vegetation samt utrustning inte
skadas, eller så att ränder av oslaget gräs finns kvar. Val av maskin ska göras så att underlaget
inte skadas eller spår bildas. Hänsyn till förbipasserande personer och trafik måste tas.
Där risk finns för att gräs, som ligger kvar kan komma att skada underliggande gräs ska det
slagna gräset tas bort. Grässpill på gångar och vägar ska undvikas. Ytorna ska efter klippning
se rena och snygga ut.
Vid hinder och trånga eller branta passager där maskin/traktor inte kommer fram ska arbetet
utföras för hand med trimmer, robot eller liknande. Om det finns parkerade bilar intill
arbetsytan måste klippningen/slåttern utföras så att bilarna inte skadas, tex genom att slå för
hand och hålla upp lämpligt skydd för bilarna.
När det finns områden med blomsterlök i gräsmattorna ska dessa områden lämnas oklippta
tills löken blommat över. Lämplig klipptid är midsommarveckan.
Klippsäsongen för klass 1 och 2, pågår i normalfallet från maj till och med september. Varm
väderlek kan innebära att klippningen behöver påbörjas tidigare och avslutas senare eftersom
det är gräsets höjd som avgör klippintervall.
Gräsklippning på förskolor görs lämpligast kl 7-9:30 då barnen är inomhus.

Puts
Puts kring hinder och kanter utförs i direkt anslutning till varje klippning/slåtter.
Träd, annan vegetation och utrustning får inte skadas.
Gäller alla gräsklasser

Lövhantering
Lövhantering endast gräsyta klass 1.
Efter att huvuddelen av löven fallit, påbörjas lövhanteringen.
Arbetet skall vara avslutat 1 december.
Ej avslutad lövhantering pga väderlek (fastfrusna löv) ska fortsätta när vädret är tjänligt.
Lövtuggning.
Löven tuggas sönder med maskin. Efter tuggning ska löven vara finfördelade med jämn
spridning över ytan. Där maskin ej kommer åt tas löven fram så att tuggning kan utföras.
6
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Lövräfsning, lövblåsning
Ytan räfsas eller blåses ren för löv. Löven kan placeras i buskage inom området om man inte
riskerar att löven skräpar ner intilliggande ytor. Övrigt löv förs bort.
Då arbetena avslutats ska ytorna vara fria från löv.
Lövräfsning/blåsning görs på ytor där lövtuggning inte fungerar, t.ex. på smala gräsrefuger.

2.1 Gräsklippning klass 1
Anlagd gräsmatta som klipps kontinuerligt. Lekplatser, bollplaner, finparker, gårdar på
gruppboenden, skolor, förskolor.
ljusgrön färg på skötselkarta

•

röd färg på gräskarta

fridel 2201

2.1.1 Vårarbeten
2.1.2 Klippning cirka varje vecka
Gräsets höjd får inte vid något tillfälle överstiga 8 cm och inte heller understiga 3 cm på
någon del av gräsytan. Högst halva gräshöjden klipps vid varje tillfälle.
2.1.3 Puts
2.1.4 Lövhantering

2.2 Gräsklippning klass 2
Anlagd gräsyta som klipps kontinuerligt. Bruksytor; vistelseytor eller centrala gräsytor som
ska se välvårdade ut tex refuger..
ljusgrön färg med ränder på skötselkarta

mörkgrön färg på gräskarta

fridel 2201

2.2.1 Vårarbeten
2.2.2 Klippning cirka varannan-var tredje vecka
Gräset får ej vid något tillfälle överstiga 16 cm. Högst halva gräshöjden klipps.
2.2.3 Puts

2.3 Slåtter 4 ggr
Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås med slaghack eller trimmer 4 ggr/år.
Vistelseängar, siktskymmande i korsningar, centrala trafikytor tex längs Toltorpsgatan och
Bifrostgatan.
blågrön färg på skötselkarta

2.3.2 Slåtter
 Första slåttern 15–31 maj
 Andra slåttern 1–15 juli
2.3.3 Puts

gul färg på gräskarta




fridel 2212

Tredje slåttern 15–31 augusti
Fjärde slåttern 1–15 oktober

2.4 Slåtter 2 ggr
Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås med slaghack eller trimmer 2 ggr/år. Vägdiken,
bäckslänter i Mölndalsån, gräsmarker.

-

blågrön färg med ränder på skötselkarta

brun färg på gräskarta

fridel 2212 långgräs, 2213 bäckslåtter
verks 3112 för vägrensslåtter

2.4.2 Slåtter
 Första slåttern 1-30 juni
 Andra slåttern 1-30 september
2.4.3 Puts
7
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2.5 Slåtter 1 gång
Anlagd eller naturvuxen slåtteryta som slås med slaghack eller trimmer 1 gång/år.
Gräsmarker som ska hållas öppna från slyinväxning.
blågrön färg med rutor på skötselkarta

blå färg på gräskarta

fridel 2212 långgräs, 2213 bäckslåtter

2.5.2 Slåtter
 Slåtter 1-31 augusti
2.5.3 Puts

2.6 Ängsslåtter 1 gång, med upptag
r::I

~

Anlagd eller naturvuxen äng som slås med skärande redskap 1 gång/år. Klippet avlägsnas för
att utarma näringen. Blommande ängar gynnar insekter och biologisk mångfald.
blågrön färg med plus på skötselkarta

rosa färg på gräskarta

fridel 2212 långgräs,

2.6.2 Slåtter
 Slåtter 1-31 augusti,
Där arbetet behöver göras för hand används trimmer/röjsåg med vass klinga.
Klippet får ligga kvar och torka några dagar för att släppa ifrån sig frö, därefter
uppsamling och bortforsling inom två veckor. Att ta hand om avfallet (djurfoder,
avfallsanläggning) ingår i arbetet.
2.6.3 Puts

2.7 Vasslåtter 1 gång, med upptag

C]

Vattendrag och dammar som behöver hållas öppna från igenväxning, Mölndalsån, Eklandas
dammar mm.
blågrön färg med prickar på skötselkarta

lila färg på gräskarta

fridel 2211

2.7.2 Slåtter
 Slåttertid 1-30 september (kan starta redan 15 juli tex för att utnyttja skolans sommarlov)
Vass och gräs ska samlas upp efter slåttern och forslas bort inom en vecka.

2.8 Fotbollsgräs
Gräsplaner för bollspel på idrottsplatser med linjering och mål, tex på Åbyvallen.
blå färg med ränder på skötselkarta

Skötsel enligt skötselprogram - idrott.

Klippt gräsmatta, klass 1

Vägrensslåtter 2 ggr/år
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3. SKÖTSEL AV GRÖNA YTOR – PLANTERINGAR
Stadens planteringar bidrar med prydnad, rumsbildning, skydd (vind, buller, föroreningar
mm) och biologisk mångfald. Växterna ska vara i god kondition och planteringarna ska ha ett
högt estetiskt värde.

Städning
Se 1.

Vårarbete
Allt ris, skräp, främmande föremål och ogräs tas bort. Kvarblivet löv myllas ned eller krattas
bort.
 Arbetet skall vara avslutat före 1 maj

Ogräsrensning
Ogräs och dess rotsystem tas bort.
All ogräsrensning utförs manuellt på sådant sätt att jorden inte förs bort från ytan eller så att
växterna skadas. Planteringsytorna ska efter varje rensningstillfälle vara fria från ogräs, annan
oönskad vegetation, skräp och ris. Särskild uppmärksamhet ägnas åt fröplantor av vedartat
material och åt rotogräs. Gräs som växer in från angränsande ytor tas bort. Kanten skall hållas
jämn
5 st ogräsrensningar per säsong, avslutas före:
 1 maj i samband med vårarbeten
 15 juni
 1 aug
 15 sept
 15 nov i samband med höstarbeten
På skolor anpassas tiden för ogräsrensning så att det är nyrensat till vårterminens slut och
höstterminens start.

Gödsling

Klorfritt fullgödselmedel myllas ner i samband med ogräsrensningen i juni, ca 2 kg/100 m 2.
Även brunnen naturgödsel kan användas. Mängd och typ av gödselmedel anpassas efter
växternas olika förutsättningar.

Putsning
Grenar och annan vegetation som växer ut över aktivitetsyta (tex lekplats, utegym) gångväg,
cykelväg eller gata, tränger in i staket, skymmer belysningar och skyltar eller som hindrar
möjlighetan att sitta på parkbänkar klipps bort.
Utförs i samband med varje ogräsrensning
På förskolor, skolor och vid lekplatser ska grenklippningen utföras så att risken för att skada
sig på utstickande grenar minimeras.

9
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Beskärning
Häcken ska vara fri från avklippta växtdelar. Fläksår får inte förekomma.
Hänsyn ska tas till ”sikttriangeln” i korsningar, rondeller och utfarter så att häckars maxhöjd
över gatuplanet är 80 cm. Sikttriangelns längd är 2,5 m vid utfart från tomt, 5 m vid cykelbana
och 10 m vid gata.

Höstarbeten
Jorden rensas och luckras. Kanten mot angränsande gräsyta skärs eller huggs jämn.
Lövhantering; löven krattas in i uppvuxna buskager, annars forslas de bort.
Rhododendron-buskage täcks med 30 cm löv.
 15 okt- 15 nov

3.1 Buskage

-

Friväxande buskar som planterats för prydnad.
mörkgrön

fridel 2202

3.1.1 Vårarbete
3.1.2 Ogräsrensning
3.1.3 Gödsling
3.1.4 Putsning
3.1.5 Höstarbete

3.2 Buskage med mini-skötsel
Friväxande, hopvuxna buskage som ligger något avsides och inte behöver så mycket vård.
[SJ

ljusgrå med mörkgröna ränder

fridel 2202

3.2.1 Vårarbete
3.2.2 Ogräsrensning
Kanten hålls ren från ogräs, manuellt eller med
grästrimmer. Genomväxande ogräs, vildskott och
stamskott på träd tas bort.
3 st ogräsrensningar per säsong, avslutas före:
 1 maj i samband med vårarbeten
 15 juni
 15 aug
3.2.3 Putsning
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3.3 Buskage med extra beskärning
Buskage som behöver hållas tillbaka på höjd och bredd för att inte skymma fönster, gångar
mm. ”vaktmästarbeskärning”
mörkgrön med ränder fridel 2202

3.3.1 Vårarbete
3.3.2 Ogräsrensning
3.3.3 Gödsling
3.3.5 Beskärning
1 st beskärning
Utförs för att hålla formen vid fönster, gångar mm.
 1-31 juli
3.3.6 Höstarbete

3.4 Häckar

-

Häckar beskärs för att hålla en stram profil och bilda gröna avskärmningar i parkmiljöer.
mörkgrön med rutor fridel 2202

3.4.1 Vårarbete
3.4.2 Ogräsrensning
3.4.3 Gödsling
3.4.5 Beskärning
2 st beskärningar. Utförs så att häckens
karaktäristiska utseende behålls.
Vinterklippning för att behålla häckens
ursprungliga form och omfång. Basen ska vara
bredare än toppen.
 15 febr-15 mars
Sommarklippningen är en formklippning av årstillväxten
 1-31 juli
3.4.6 Höstarbete

3.5 Rosor

-

Rabatter med högt prydnadsvärde, blommande rosor.
röd

fridel 2202

3.5.1 Vårarbete
När björken har ”musöron”. Ev täckmaterial tas bort, kupning utjämnas. Hela den åtkomliga
ytan luckras. Nedskärning till 10-25 cm (beroende på sort) ovan mark eller till frisk ved.
Gallring så att 4-6 grenar lämnas kvar. Vildskott
tas bort vid basen på grundstammen.
 1-15 maj
3.5.2 Ogräsrensning
6 st ogräsrensningar (en gång i månaden under
växtsäsongen)
 1-15 maj i samband med vårarbete
 1-15 juni
 1-15 juli
 1-15 aug
 1-15 september
 15-30 okt i samband med höstarbete
11
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3.5.3 Gödsling
3.5.4 Puts
Vissna blommor, vildskott och avbrutna grenar tas bort, utförs i samband med ogräsrensningarna.
3.5.6 Höstarbete
Höstgrävning och kupning
 15-30 okt.

3.6 Perenner
Fleråriga örtartade växter som vissnar ner på vintern. Blommor, bladform och växtsätt ger
högt prydnadsvärde.

D

ljusröd

fridel 2202

3.6.1 Vårarbete
Ytan städas och luckras, nerskärning av förra årets vissnade växter, växtdelar skärs ner i
mindre bitar och sprids i ett jämnt lager över ytan.
3.6.2 Ogräsrensning
3.6.3 Gödsling
3.6.4 Puts och uppbindning
I samband med varje ogräsrensning utförs:
Uppbindning till bambukäppar så att växtens
form behålls, kontroll och justering.
Puts: vissna och avbrutna växtdelar tas bort,
växter som har en andra blomning skärs ner efter
första blomning.
Till perenner räknas också klätterväxter som
beskärs, binds upp och putsas efter varje arts
behov.
3.6.6 Höstarbete
Vissnande växter får stå kvar under vintern.

3.7 Annueller
Ettåriga växter som planteras ut för hög prydnad och intensiv blomning. Vår- sommar- och
höstblommor samt blomsterlök, i rabatter, urnor och amplar.

D

cerise

fridel 2206

3.7.1 Vårarbete
Byte/påfyllning jord, utkörning av urnor, grundgödsling, plantering.
3.7.2 Annuellskötsel
April – september
Ogräsrensning och luckring av jorden (gäller även
lökrabatter), puts av vissna blommor,
uppbindningsjustering utförs en gång per vecka.
Kompletteringsplantering av mindre luckor.
Vattning.
Övergödsling (3 ggr vid normalväder).
3.7.6 Höstarbete/rivning
Rivning, inkörning av urnor

12
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3.8 Odling
Odlingslåda, pallkrage eller markrabatt för odling av
grönsaker och blommor.
lila

fridel 2202

3.8.2 Sommarskötsel
Jordlotten odlas och rensas av förskola, boende eller liknande.

3.9 Sedummatta
Låg matta av fetknoppsväxter som skiftar utseende och färg med blomning och höstfärg under
året. Kan täcka rondeller, tak eller andra ytor.

D

orange

fridel 2202

3.9.1 Vårarbete
3.9.2 Ogräsrensning
Ogräset rycks för hand för att inte skada sedumväxterna.
3.9.6 Höstarbete
Allt löv krattas bort.

3.10 Naturlik plantering
Plantering som är uppbyggd i olika skikt med bryn, buskskikt och trädskikt för att likna en
naturlig skogsdunge. Fungerar tex som bullerdämpande ridå mellan bostäder och trafik.
mossgrön med ränder fridel 2218

Endast kontinuerlig städning, se 1.1. Annan skötsel på beställning.

13
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4. SKÖTSEL AV GRÖNA YTOR – NATUR
Natur som sparats i stadens närhet är betydelsefull både för biologisk mångfald och för
människors vardagsupplevelse av natur och årstider.

4.1 Stadsnära naturmark
D mossgrön fridel 2209 för städning

Städning se 1.1, utförs bara på de delar som gränsar mot bebyggelse och vistelseytor.
Gallring mm på beställning eller tillsyn (verksamhet 4114, fridel 2218)

4.2 Slyröjning
~
~

mossgrön med prickar fridel 2218

4.2.1 Markerat område hålls rent från slytillväxt genom årlig kapning av slyskott exempelvis
med röjsåg med klinga. Skotten skärs av så nära marken som möjligt och krattas ihop till
faunadepåer på platsen.
 Februari-mars (eller annan lämplig tid)

4.3 Friluftsområden, motionsspår och leder
Skötsel utförs av naturenheten enligt skötselprogram – natur. (verksamhet 4120)
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5. SKÖTSEL AV TRÄD
Skötseln av träd behövs för att skapa säkra träd i god kondition som har ett för arten
karaktäristiskt utseende och som kan uppfylla alla de funktioner som träd bidrar med i
staden.
Träden behövs för prydnad, för att skapa rum, som skydd (vind, temperatur, buller,
vattenupptag, föroreningar, partiklar mm) och för den biologiska mångfalden.

Vårarbeten
Allt ris, skräp, främmande föremål och ogräs tas bort. Skadade, avbrutna och nerfallna grenar
avlägsnas.
 Arbetet avslutas före 1 maj.

Trädkupa och ogräsrensning
Trädkupa behövs för att hindra konkurrens om vatten och näring från ogräs och gräsmatta
samt för att skydda trädstammen från trimmerskador vid gräsputs.
Trädkupan hålls fri från ogräs, annan oönskadvegetation, skräp och ris. Trädet får inte skadas;
därför ska rotogräs grävas upp försiktigt utan att skada trädets rötter. Jord som försvinner vid
rensning ersätts av ny jord eller sand/bark-täckning. All rensning ska utföras manuellt.
Gräs från angränsande gräsyta tas bort och kanten hålls jämn.
5 st ogräsrensningar per säsong, avslutas före:
 1 maj, i samband med vårarbeten
 15 juni
 1 aug
 15 sept
 15 nov
För att underlätta ogräsrensning kan jordkupan täckas med max 10 cm barkmull eller strid
sand. Materialet får inte läggas mot trädstammen. Täckning och påfyllning av material ingår i
skötselarbetet.

Gödsling
Klorfritt fullgödselmedel myllas ner över hela trädkupan i samband med ogräsrensningen i
juni. Ca två ”nävar” per trädkupa. Gäller unga träd.
Mängd och typ av gödselmedel anpassas efter växternas olika förutsättningar.

Beskärning
Beskärningen ska utföras fackmannamässigt så att den för växten karaktäristiska formen inte
förändras. Fläkskador får inte uppstå och tappar inte lämnas kvar. Grenkrage och grenbarkås
får inte skadas. Gren som tas bort på stam får inte överstiga 5 cm i diameter.
Grenar som skymmer trafiksignaler, skyltar eller belysningar tas bort. Avbrutna, skadade och
döda grenar tas bort
Tid för beskärning:
 Vårvinter febr-mars
 JAS (juli, aug, sept) för blödande träd (björk, lönn, körsbär mfl)
Stamskott
Stam och rotskott upp till första grenvåningen tas bort en gång per år.
 1-31 juli
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Uppbyggnadsbeskärning
Konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar som inte är arttypiska samt
felriktade grenar tas bort. Gallring av grenar som sitter för tätt.
Syftet är att få ett arttypiskt träd med genomgående stam och med grenar som är jämnt
placerade i höjdled och runt stammen.
Trafikbeskärning
Höjning av krona görs succesivt med hänsyn till trafikens behov. Om flera grenar behöver tas
bort under några år ska den kraftigaste väljas först. En hel grenvåning får aldrig tas bort på ett
år. Gäller träd med normal krona (ej små eller smalkroniga trädslag).
Grenarnas lägsta höjd får vara:
 2,3 m för gångbana
 3,2 m för cykelbana
 4,5 m för körbana
Formträdsbeskärning
Fackmässig beskärning.
Häck på stam; klipps så att formen behålls.
Knuthamling; Årsskott beskärs till grenkragen, inga tappar lämnas. Dåliga knutor föryngras
genom att den dåliga delen tas bort. Ny knuta skapas genom att lämna ett uppåtvinklat
årsskott kvar som har plats ovanför sig för utveckling.
Fruktträdsbeskärning
Fackmässig beskärning, gallring anpassad efter trädets form och kondition

Uppbindning
Uppbindningen ska vara kvar tills trädet vuxit fast och står stadigt.
Träd i gräs och hårdgjord yta ska ha 3 störar. Träd i planteringsyta ska ha 1 stör.
Uppbindningsband och störar ska alltid vara i bra skick. Skador ska åtgärdas direkt.

Gatuträd i Eklanda
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5.1 Unga träd

0

grön cirkel

fridel 2204

5.1.1 Vårarbeten
5.1.2 Trädkupa och ogräsrensning
Kupans diameter 1,0 m
5.1.3 Gödsling
5.1.4 Beskärning
Stamskott
Uppbyggnadsbeskärning
Trafikbeskärning (om trädet finns i trafikmiljö)
5.1.4 Uppbindning

5.2 Parkträd med kupa

•

brun cirkel fridel 2204

5.2.1 Vårarbeten
5.2.2 Trädkupa och ogräsrensning
Kupans diameter 0,8 m (radie 0,4 m utanför stammen)
5.2.4 Beskärning
Stamskott

5.3 Parkträd utan kupa

0

vit cirkel fridel 2204

Beskärning mm på beställning eller tillsyn. (verksamhet 4114)

5.4 Gatuträd med kupa
brun trekant

fridel 2204

5.4.1 Vårarbeten
5.4.2 Trädkupa och ogräsrensning
Kupans diameter 0,8 m (radie 0,4 m utanför stammen)
Gatuträd med galler; räknas också hit
5.4.4 Beskärning
Stamskott
Trafikbeskärning

17

Skötselprogram - park

Rev 2022-01-14 LM

5.5 Gatuträd utan kupa
vit trekant

fridel 2204

5.5.4 Beskärning
Stamskott
Trafikbeskärning

5.6 Formträd

I

mossgrön rektangel

fridel 2204

5.6.1 Vårarbeten
5.6.2 Trädkupa och ogräsrensning
Kupans diameter 0,8 m (radie 0,4 m utanför
stammen)
5.6.4 Beskärning
Stamskott
Formträdsbeskärning
Trafikbeskärning (om trädet finns i trafikmiljö)

5.7 Fruktträd

•

röd cirkel fridel 2204

5.7.1 Vårarbeten
5.7.2 Trädkupa och ogräsrensning
Kupans diameter 0,8 m
5.7.4 Beskärning
Fruktträdsbeskärning
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6. SKÖTSEL AV HÅRDGJORDA YTOR
Stadens hårdgjorda ytor, stadens golv, behöver skötas för att vara säkra, tillgängliga och
uteendemässigt tilltalande. De är anlagda ytor som belagts med sand, grus, asfalt sten,
betong eller liknande material.
Skötsel av hårdgjorda ytor ingår inte på Fastighetsavdelningens (SLF) fastigheter dvs. skolor,
förskolor, gruppboenden etc.

Städning
Se 1.

Vårarbete
Ytan sopas/krattas fri från löv, barr, ris, skräp, sten och andra främmande föremål.
Arbetet ska vara avslutat 1 maj.

Ogräsrensning
5 st ogräsrensningar per säsong, avslutas före:
 1 maj i samband med vårarbeten
 15 juni
 1 aug
 15 sept
 15 nov
Ytan ska efter varje rensningstillfälle vara helt fri från ogräs och annan oönskad vegetation.
Gräs som växer in från angränsande ytor tas bort. Kanten skall hållas jämn.
Skyffling, flamning, sladdning, sopning beroende på ytans material och storlek.
Kantsten eller liknande tillhör den belagda ytan.

Lövhantering
Efter att huvuddelen av löven fallit, påbörjas lövhanteringen. Löven sopas, räfsas eller blåses
bort. Arbetet skall vara avslutat 1 december.
Ej avslutad lövhantering pga väderlek (fastfrusna löv) ska fortsätta när vädret är tjänligt.

6.1 Asfalt
D grå fridel 2210

6.1.1 Vårarbete
6.1.2 Ogräsrensning
I samband med ogräsrensningen sopas ytan fri från grus, löv, kvistar mm.
6.1.3 Lövhantering
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6.2 Plattor och gatsten
grå med rutor

fridel 2210

6.2.1 Vårarbete
6.2.2 Ogräsrensning
6.2.3 Lövhantering

6.3 Kullersten
/

grå med ränder

fridel 2210

6.3.1 Vårarbete
6.3.2 Ogräsrensning
6.3.3 Lövhantering

6.4
Grus/stenmjöl
D

brun

fridel 2210

6.4.1 Vårarbete
6.4.2 Ogräsrensning
Grusytan ska vara jämn utan åsar och gropar. Ytan doseras så att avvattning sker mot brunnar.
6.4.3 Lövhantering

6.5 Strid sand
D

gul

fridel 2210

6.5.1 Vårarbete
I samband med vårarbeten fräses sandytan upp för att bli lucker.
6.5.2 Ogräsrensning
I samband med ogräsrensning krattas sanden tillbaka under gungor och andra lekredskap.
OBS 40 cm fritt under gunga.
6.5.3 Lövhantering
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6.6 Bakbar sand
gul med ränder fridel 2210

6.6.1 Vårarbete
6.6.2 Ogräsrensning
I samband med ogräsrensning öses utspilld sand tillbaka i sandlådan
6.6.3 Lövhantering

6.7 Fallskyddsmatta
D

orange

fridel 2210

6.7.1 Vårarbete
6.7.2 Ogräsrensning
6.7.3 Lövhantering

6.8 Konstgräs
□ blågrön fridel 2210

6.8.1 Vårarbete
6.8.2 Ogräsrensning
I samband med ogräsrensning ska infillsand för konstgräs fyllas på ytan där det fattas.
6.8.3 Lövhantering

6.9 Träflis
orange med ränder

fridel 2210

6.9.1 Vårarbete
Ytorna räfsas rena och luckras
6.9.2 Ogräsrensning
I samband med ogräsrensning jämnas flisen ut så att tex gropar under redskap fylls ut.
6.9.3 Lövhantering
Ytorna räfsas rena och luckras
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4. Natur
Stadsnära natur

: endast städning

Slyröjning
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5. Träd
Rensning kupa

unga träd diam 1 m
övriga diam 0,8 m

vårarbete

rers

i

Stamskott
Beskäm in g

vårvinter eller JAS
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i göd!I
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i

stamskott
JAS - beskämin

tid lir "blödare"

Unga träd - uppbyggnadsbeskärning, Gatuträd - trafikbeskäming; gån g: 2,3 m , cykel: 3,2 m , bi : 4,5 m, F ormträd - formbeskäm ing, Fruktträd - fru kt beskärning

6. Hårdgjorda ytor
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