POLICY FÖR GRÖNOMRÅDE 2
INOM ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Fastighet 1:75)
Efter att "Trädvårdsplanen" antogs för Grönområde 1, påbörjades ett motsvarande arbete för
Grönområde 2. Förslaget, som presenterades på årsmötet 2011 antogs enhälligt. Styrelsen
beslutade om en Policy för Grönområde 1, 2013-03-13. För att erhålla en enhetlig syn på de
båda områdena föreslås en liknande och anpassad Policy för Grönområde 2.
Skillnaden mellan de båda områdena, är att Grönområde 1 är mer frekventerat och gränsar till
fler fastigheter, varför extra hänsyn tas till detta.
För att återge de övergripande målsättningarna gällde/gäller följande:
 öka användbarheten/naturupplevelser
 skapa ett område där naturlandskapet samverkar med friluftslivet
 göra området mer tillgängligt och attraktivare för närboende
 bevara biologiska möjligheter och dess arter
 öka utsikten mot havet i den mån det är möjligt
Generella åtgärder/rekommendationer:
 gynna lövträd
 gallring av sly, så att det ges förutsättningar för utvecklingen av vidkroniga lövträd
 anpassa gallringar och röjningar till de lokala förutsättningarna på ståndorten
 lite död ved lämnas för att öka biologiska mångfalden
 träd och buskar som står i anslutning till byggnader får framträda
I "Trädvårdsplanens" skötselområde för Grönområde 2, angavs målen till:
 förbättra framkomligheten
 skapa bättre havsutsikt
 förbättra ljusinsläppen
Åtgärderna angavs som:
gallra uppkommande lövträd (framför allt björkar) så att föryngringen av välutvecklade träd
gynnas (skogsek, oxel, lönn och fläder)
dränera ut den fuktiga marken
med hjälp av successiv utglesning minimeras slyuppväxten
siktlinjer mot havet skapas på lämpliga ställen
Syfte med en "Trädvårdsplan"
 glesa ut trädbeståndet i en sådan utsträckning att kvarvarande träd får växa fritt och får
möjlighet till en normal utveckling
 undvika beskuggning av de stora ädellövträden
 friställning genom buskröjning och avverkning av konkurrerande träd
 ta bort de träd som växer in i varandras kronor
 vid slyröjning skall varsamhet råda och på strategiskt lämpliga platser av björnbär,
hallon och andra arter sparas för att skapa intressantare miljöer för barn. Detta gynnar
också fågellivet

Slutsats:
Genomförda åtgärder uppfyller årsmötesbeslutet och styrelsen har att bevaka den fortsatta
utvecklingen inom området.
Framtida slyröjning skall ske med varsamhet, så att björnbär, hallon och andra arter sparas.
Inom skötselområdena får varsamhet råda, mest pga. att här kan finnas olika särintressen och
det är enbart styrelsen, som omprövar tidigare inriktningar och beslut utifrån årsmötets beslut
2011.
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