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Förvaltning av samfällighetens gräsmattor 
 
 
 
 
 
 
Inledning: 
 
Valhundenssamfällighetsförening förvaltar den mark som ligger inom samfällighetens 
tomtgränser, vilket innefattar vägar, parkeringsplatser, garagebyggnader, lekparker, gångbanor 
och cykelbanor, skogsområden, gräsmattor samt andra grönytor. 
För att samfälligheten ska vara ett attraktivt bostadsområde krävs det hela tiden ett aktivt 
arbete av styrelsen tillsammans med samfällighetens tre kvartersklubbar samt alla boende i 
området. 

 
 
Förvaltning av gräsmattor: 
 
Styrelsen strävar hela tiden efter att den yttre miljön i samfälligheten ska vara så tilltalande och 
inbjudande som möjligt för både människor och djurliv.  
Det krävs dock ett engagemang av både styrelsen, kvartersklubbarna och de boende för att det 
ska fungera.  
Underhåll av den yttre miljön kostar pengar, där ekonomin måste vägas av mot andra 
kostnader, både återkommande så som akuta uppstådda händelser som måste prioriteras. 
 
De senaste åren har Haninge kommun ökat sitt arbete med att försöka behålla den biologiska 
mångfalden, samt börjat så ängsblommor runt om i kommunen på utvalda ställen, för att 
insekter ska få bättre förutsättningar.  
Kommunen har även avstått från att klippa en del gräsmattor just för att öka den biologiska 
mångfalden.  
Det har framförts önskemål av boende att öka den biologiska mångfalden inom samfälligheten, 
och det har styrelsen beslutat om att försöka uppnå, utan att för den delen tumma på den 
skönhet som en välklippt gräsyta kan erbjuda 
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Klippning av gräsmattor: 
 
För att uppnå så stor biologisk mångfald som möjligt inom samfälligheten, men ändå erbjuda 
välkomnande naturområden ska gräsmattor som uppenbart måste klippas, klippas. 
Gräsytor som beroende på sin geografiska placering inte behöver klippas lämnas så att gräs och 
blommor kan växa upp till ett dignande smörgårdsbord för insekter.  
Skulle dessa ytor på grund av torka eller andra omständigheter se ovårdade ut så att klippning 
skulle förbättra dess skönhet, kommer de att klippas. 
Gräsytor längs med vägar, gångvägar och cykelbanor klipps närmast asfalten. 
Gräsytor där det finns naturliga gångstråk i form av stigar eller platt-lagda gångar klipps så att 
framkomligheten inte hindras. 
Växer blommor eller andra blommande växter på en grönyta som planeras att klippas, sparas 
dessa växter i möjligaste mån tills de han blommat ut. 
 
Den biologiska mångfalden får på inget sätt hindra säkerheten eller tillgängligheten till i övrigt 
använda markytor så som lekplatser, stigar, parkeringar eller annat som av styrelsen anser som 
viktigt. 
 
Styrelsen och den som på uppdrag av styrelsen underhåller gräsmattorna ska kontinuerligt ha 
en dialog om vilka ytor som ska klippas samt vilka som ska lämnas till den biologiska 
mångfalden eller till andra ändamål. 
 
 
 

Avslutningsvis: 
 
På detta sätt hoppas styrelsen kunna öka naturens biologiska mångfalt samt spara på miljön 
genom minskat slitage och förbrukning av drivmedel till den klipputrustning som används. 
 
 
 
 
 
 
Njut av naturen. 
/Styrelsen 


