Grönområdespolicy
Denna skötselplan är framtagen i syfte att ge en övergripande vägledning för skötseln av
Skärgårdsstads grönområden. Den övergripande målsättningen är att Skärgårdsstad ska kännetecknas
av ett öppet Roslagslandskap med vackra ängar till trivsel för dess innevånare genom att






bevara ett öppet landskap
säkerställa slåtter av ängar så att ängsmarker bibehålls
minimera sly på allmänningarna
bevara arter av roslagsnatur – enar, martallar, etc.
säkerställa utsikten för de boende – gemensamt med de boende i resp. område. Ansökan om
trädfällning ska ske skriftligen på särskild blankett till styrelsen, som godkänner eller avslår
ansökan. Se Regler för vedlott och trädfällning! Eventuell överklagan på beslut ska ställas till
styrelsen.

Policy för tomtnära grönområden
Grönområdesansvarig i Samfällighetsföreningens styrelse är ansvarig för att
”Policy för skötsel av grönområden i Skärgårdsstad” efterlevs – både på kort och lång sikt.
Skärgårdsstad är uppdelat i åtta (8) städområden. En person är städdagsansvarig för respektive
städområde. Grönområdesansvarig kallar de åtta städdagssansvariga till ett möte före varje städdag.
Där diskuteras och beslutas vilka aktiviteter som är mest lämliga för aktuell städdag. Detta ligger
sedan till grund för innehållet i kallelsen till städdagen, vilken delas ut till samtliga fastighetsägare.
Små grönytor mellan vägen och fastigheten sköts ej av föreningen – där är fastighetsägaren skyldig att
själv hålla efter. Observera att det inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall på allmänna områden!
Trädgårdsavfall kan utan avgift lämnas på kommunens återvinningscentral, Brännbacken.

Policy för icke tomtnära områden
Skog - produktiv skogsmark är ca 100 ha
Säkerställa att upprättad skogsvårdsplan från 2009 efterlevs.
Rensning av stigar och strövområden ska göras i samband med skogsavverkning.
Marsättra Holme - betesmark enligt stämmobeslut 2004
Gemensamt städområde
Slyröjning
Ängar
Slåtter av ängar ska genomföras 1 per år.
Diken
Vägdiken slås varje år med maskin och övriga diken rensas och slås på städdagarna.
Berg- och myrmark, ca18 ha
Berörs ej

Expertstöd
Styrelsens grönområdesansvarig ska kartlägga i vilken omfattning det finns expertstöd att
utnyttja för att säkerställa att tillämpningen av policyn tar hänsyn till Skärgårdsstad i sin helhet.
Förslag på expertstöd framlägges styrelsen för godkännande.

