PARKPOLICY FÖR TÄBY
med funktionskrav för driftentreprenad park

Omslagsfoto: Olof Holdar.

Förord
Parkpolicyn är kommunens program för hur parkerna ska utvecklas och förvaltas.
Kommunen vill erbjuda invånarna fina och innehållsrika parker nära bostäder och
arbetsplatser och uppnå jämn spridning inom de tätbebyggda delarna. Parkpolicyn
antogs av miljö- och byggnadsnämnden första gången 2001. Denna reviderade
version av parkpolicyn antogs av stadsbyggnadsnämnden 2015-02-17.
Parkpolicyn togs fram under 2014-2015 av stadsbyggnadskontoret på Täby kommun
av projektledare Anna Feltelius tillsammans med Joakim Wallin, Sara Pålsson och
Lovisa Fogelfors. Styrgrupp har varit stadsträdgårdsmästare Poa Collins och parkchef
Håkan Blanck.
Alla foton är tagna av Mona Kilström, Sara Pålsson, Joakim Wallin, Lovisa Fogelfors
och Anna Feltelius om inte annat anges.

Centralparken

Vad är parkpolicyn?
Syfte

Omfattning

Syftet med parkpolicyn är att ge en heltäckande bild av Täbys alla parker

Parkpolicyn omfattar kommunens alla parker samt de gröna trafikplatserna.

och hur dessa ska utvecklas och förvaltas, samt att ge vägledning för

Tidigare versioner av Parkpolicyn innefattade också torg, promenadstråk,

framtida ekonomiska prioriteringar. Parkpolicyn redovisar också de

och alléer. Torg och promenadstråk kommer istället att ingå i det

funktionskrav som gäller för kommunens drift- och underhållsentreprenad.

stadsmiljöprogram som tas fram under mandatperioden 2015-2019.

Den kompletteras av digital information avseende skötsel i MapInfo (GIS),

Täbys alléer ingår i det allévårdsprogram som togs fram 2009.

som finns i kommunens databas.
Parkpolicyn innehåller en prioriterad investeringsplan för park- och
Parkpolicyn innehåller generella riktlinjer för parkernas utveckling med en

stadsmiljöutveckling. Investeringsplanen ryms inom beslutad ram i

specifik målbeskrivning för varje park. Tyngdpunkten ligger på att utveckla

VP2015. Den planerade genomförandetiden är på 10 år. Libbyängen och

parkernas rekreativa värden, klargöra och vidareutveckla deras viktiga

Täby IP, som ligger utanför beslutad ram, kommer lyftas i samband med

funktion för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt säkerställa att

verksamhetsplanearbetet.

både gestaltning och skötsel sker ur ett driftsekonomiskt perspektiv.

Målgrupp
Parkpolicyn riktar sig till Täbys förtroendevalda,
tjänstemannaorganisationen, kommunens invånare samt till de
entreprenörer som ansvarar för skötseln av kommunens parker.

Innehåll

Innehåll
Inledning...................................................... . . . . . . . . . . . . ......6
Riktlinjer för Täbys parker.................................... . . . . . . . . . . . . . . . ..8
Parker för alla - social hållbarhet......................... . . . . . . . . ...9
Värna och utveckla ekologiska värden - ekologisk hållbarhet....1 1
Funktionella och välskötta parker - ekonomisk hållbarhet.... . . .12
De åtta parkkaraktärerna.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . ..15
Parkkategorier................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stadsparker..........................................................20
Stadsdelsparker.....................................................22
Grannskapsparker................................ . . . . . . . . . . . . . . . ...23
Fickparker............................................ . . . . . . . . . . . . . . .24
Täbys parker......... .........................................................26
1. Täby kyrkby.......................................................29
2. Lövbrunna, Vallatorp, Visinge, Erikslund, Vallabrink, Ensta. . . 49
3. Gribbylund, Löttinge..............................................55
4. Arninge, Ullna.....................................................64
5. Skarpäng.............................................. . . . . . . . . ...71
6. Ella park, Ella gård................................ . . . . . . . ........77

Innehåll

7. Täby centrum, Näsbydal, Grindtorp, Galoppen....... . . . .......95

8. Viggbyholm.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..........................1 11
9. Hägernäs.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... . . . . . ...........1 25
10. Roslags-Näsby, Lahäll. .. .. .. .. .. .. .. ..........................1 35
11. Näsbypark......................................................145
Gröna trafikplatser............................................ . . . . . . . . .......170
Funktionskrav ................................................................186

foto: Olof Holdar

Investeringsplan park- och stadsmiljöutveckling............. . . . . . . .......200

Inledning

Gällande styrdokument och planer
Grönplanen (antagen av SBN 2005) visar den avsikt kommunen har vad gäller att
bevara och utveckla parker och grönområden för dagens och framtida generationers
Täbybor. Den är också ett strategiskt underlag vid planering och lokalisering av bostäder
och arbetsplatser. Grönplanen innehåller tre delutredningar, som behandlar rekreativa
värden, kulturhistoriska värden och biologisk mångfald. Under grönplanen ligger olika
planer, som slår fast hur kommunens gröna ytor ska utvecklas och förvaltas. Parkpolicyn
är ett av flera strategiska dokument som tagits fram av Stadsbyggnadskontoret för de
gröna miljöerna i Täby. Utöver parkpolicyn har flera dokument och planer tagits fram
med utgångspunkt i grönplanen.
•

Lek- och aktivitetsplan (antagen av SBN 2007)
Kommunens program för utveckling av lek- och aktivitetsytor.

•

Plats att växa – barnkartor i GIS (antagen av SBN 2009)
Planeringsunderlag med digitala kartor med kartläggning över hur barn och unga
använder och upplever Täbys utemiljöer.

•

Belysningsprogram (antaget av SBN 2007)
Belysningsprogrammet ger riktlinjer för hur kommunens utemiljöer ska ljussättas
och utgör en långsiktig strategi för den kommande belysningsplaneringen.

•

Naturparksplan del 1 och del 2 (antagen av SBN 2008 resp 2011)
Naturparksplanen behandlar naturparkerna inom tätort, deras utveckling och
skötsel. Förutom naturparksplan finns även skötselplaner för slyröjning och
vassklippning, samt skötselplan för Täbys blivande stadsskog, Stolpaskogen.

•

Skogsbruksplan (1997)
Kommunens plan för skötsel av skogar utanför tätorten.

•

Landskapsplan (antagen av SBN 2009)
Kommunens plan för skötsel av de öppna markerna utanför tätorten.

•

Fornvårdsplan (antagen av SBN 2011)
Kommunens skötselplan för fornvårdsområden.
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Inledning

11 gröna mål för Täby
Täbys grönplan sätter upp 11 gröna mål för Täby. Dessa ligger till grund för
parkpolicyns riktlinjer för parkernas utveckling och förvaltning.

Tillgång:
•
•

Befolkningen i alla kommundelar ska ha tillgång till nära parker
och natur inom 250 meter från bostaden, barnstugan, skolan och
arbetsplatsen samt större strövområden inom 2 km.
En sammanhängande och tydlig grönstruktur ska eftersträvas, med
variationsrika gröna gångstråk från bebyggelsen till grönområdena
och mellan dessa.

Innehåll och kvalitet:
•
•
•
•

För att främja Täbybornas hälsa och livskvalitet ska kommunen
sträva efter en mångfald av gröna miljöer och värna de minst bullerstörda
naturområdena.
Barnens behov av lek och spontanidrott ska möjliggöras i den gröna
närmiljön.
Särskilda åtgärder ska vidtas för att underlätta tillgängligheten till
parker och natur för personer med begränsad rörlighet såsom barn,
äldre, synskadade och rörelsehindrade till år 2010 och vidare.
Parkernas innehåll ska utvecklas och bevaras med tanke på rekreativa,
kulturhistoriska och ekologiska värden.

Förvaltning:
•
•
•

Täbys skogar ska skötas utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald
och ekologiska spridningssamband.
Sjöarna i Täby ska vara badbara, i ekologisk balans och våtmarkernas
spridningssamband ska utvecklas.
Kulturlandskapets rumsliga strukturer - gränser, brukningssätt (åker,
äng, hagmark och skog), vägar, bebyggelselägen och alléer ska värnas.

Fysisk planering:
•

•

Grönplanekartornas värdeområden och stråk ska i huvudsak bevaras
och utvecklas för dagens och framtida generationers Täbybor. Täbys
parker och grönområden är viktiga för varumärket Täby - Täbys
identitet.
Kommunens fysiska planering ska ske med hänsyn till grönplanen.

Stolpaskogen
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Riktlinjer

Riktlinjer för Täbys parker
Parkpolicyns riktlinjer är en tillämpning och
konkretisering av grönplanens strategiska mål. Medan
grönplanen behandlar även skogar, kulturlandskap och
naturparker gäller parkpolicyns riktlinjer bara parkerna.
Riktlinjerna delas in efter begreppen social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet och de ska användas som
utgångspunkt i förvaltningen och utvecklingen av Täbys
parker.

1. Parker för alla - social hållbarhet
2. Hållbara parker - ekologisk hållbarhet
3. Funktionella och välskötta parker -

foto: Olof Holdar

ekonomisk hållbarhet
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Centralparken

Riktlinjer

1. Parker för alla – social hållbarhet
Kommunens parker är till för alla. De ger möjlighet till

Exempel:

aktivitet och vila, stimulans och återhämtning, planerade
och spontana möten. En park kan erbjuda utrymme och

•

Platser och aktivitetsytor för äldre, insatser

utrustning med särskild funktion, men den ställer inte krav

specifikt riktade mot tjejer, möjligheter för

på att besökaren ska utföra en särskild aktivitet. Eftersom

odling

rörelse, motion, frisk luft och möten med andra människor
bidrar starkt till folkhälsan är parkernas betydelse för

•

och sociala aktiviteter, både spontana och

sociala hållbarheten mycket stor.

organiserade: konserter, teater, festivaler,
firande av högtider, picknick, gruppträning,

Skapa platser för olika intressen och behov

ljusvandringar, m.m.

Parkerna ska vara lockande och inbjudande. För att
möta olika intressen och behov bör de erbjuda variation

Förutsättningar för olika typer av evenemang

•

Inbjudande året runt tack vare spirande vår-

i upplevelser och funktioner. Parkrummen ska fungera

blommor, gröna gräsmattor, vackra höstfärger,

oavsett årstid. Särskilda aktivitetsytor, möbler och red-

och plats för vinteraktiviteter såsom isbanor,

skap ökar attraktiviteten och användandet. För att locka

pulkabackar, uppvärmda sittplatser, grill-

nya besökare behöver särskild omsorg läggas vid hur

platser.

man upplever parkerna utifrån.

•

Åkerbyparken

Exempel:

Förstärk parkentréer och vårda zonen närmast
gaturummet.

•

Ta tillvara och utveckla parkernas särprägel så
som kulturhistoriska element, vattenkontakt,
tidtypisk gestaltning och uppvuxna träd och
buskar.

Vackra och unika parker
Skönhetsupplevelser är av stor betydelse för park-

•

tydliga parkentréer, vatten, platsspecifik ljus-

besökare. Skönhet kan upplevas i parken som helhet,

sättning och ytor för mindre vanliga utomhus-

i delar av parken eller i enskilda objekt, exempelvis en

aktiviteter.

perennplantering. Genom att bevara och utveckla
parkernas befintliga värden och i vissa fall tillföra något
nytt kan varje park ges en särprägel. På så sätt skapas
variation i kommunens parkbestånd och alla täbybor kan
känna stolthet över sina närmaste parker.

Skridskoåkning vid Rönningesjön

Nya kvalitéer som spännande växtmaterial,

•

Ljussättning av särskilda objekt, såsom till
exempel träd eller skulpturer, för att ytterligare
förhöja parkens skönhetsvärde och ge platsen
en ny dimension under den mörka tiden.
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Riktlinjer

Trygga och tillgängliga parker
För att ge alla besökare möjlighet att använda parkerna
behöver man garantera tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Täbys parker ska vara tillgängliga för människor med

Exempel:
•

kommunens hemsida och på fritidskartan

olika typer av funktionsnedsättning. Detta gäller framför
allt lek- och aktivitetsytor och viktiga gångvägar i
parkerna. Trygghet spelar stor roll för hur parkerna
används och av vilka besöksgrupper. Belysning har stor

•

Förtydliga parkernas entréer

•

Tillgänglighetsanpassa viktiga parkstråk,
sittplatser, lekplatser och aktivitetsytor

betydelse. Viktiga parkstråk bör ha belysning som är väl
avbländad och ger en god ljusbild. Belysning av större
lekplatser och aktivitetsytor ökar parkens attraktionsvärde
efter mörkrets inbrott. Tät och hög vegetation kan behöva
gallras ur eller tas bort. Inbjudande entréer, mer innehåll
och fler aktiviteter i parkerna kan ge fler besökare, vilket i
sig skapar trygghet.Säkerhet handlar till stor del om trafik.

•

Undvik onödiga kanter och lutningar.

•

Skapa tydliga ledstråk där tydliga skillnader
finns mellan de olika markmaterialen.

•

Täbys parker kan fungera som bilfria länkar i stråk för

Enstaleken, tillgänglighetsanpassad lekplats vid Ensta krog

Gör trygghetsvandringar i parkerna som en
utgångspunkt för förbättringar

Närliggande gator med biltrafik påverkar säkerheten i
parken, liksom konflikter mellan gång- och cykeltrafik.

Ge tydlig information om parkerna på

•

Upprusta belysning längs med viktiga parkstråk
och i välbesökta parker

gående och cyklister.
•

Se över angränsande område. Titta särskilt på
situationen i och kring gång- och cykeltunnlar

•

Röj vid behov upp i brynzoner mot omgivande
naturparker

Tillgänglighetsanpassad spång och utsiktsplattform i
Rönningeparken

Effektfull belysning på björkar i Ängsholmsparken
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Låt Täbyborna vara delaktiga i utvecklingen av Täbys
parker
Parkerna ska utformas i dialog med medborgarna. Delaktighet ökar förutsättningarna att parkerna kommer att
användas. När en park rustas upp bör olika
intresseorganisationer, skolor och förskolor och vanliga
medborgare i alla åldrar ges möjlighet att lämna synpunkter på hur man vill att parken ska utvecklas. Ibland
kan också riktade satsningar på specifika grupper
behövas.

2. Värna och utveckla ekologiska värden
– ekologisk hållbarhet
Utveckla parkernas ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra och värdera
sådant som naturen förser oss människor med och som
är nödvändigt för vår överlevnad. Det kan handla om till
exempel pollinering, vatten- och luftrening, livsmedel,
och klimatreglering men även kulturella tjänster såsom
rekreation, estetiska värden och fysisk aktivitet. Parkerna
har stor potential att erbjuda ekosystemtjänster,
särskilt av den typ som spelar stor roll för folkhälsa och

Exempel:

välbefinnande. Det är viktigt att skapa en medvetenhet
kring ekosystemtjänster och att arbeta för att utveckla och

•

Genomför medborgardialog på plats i parken

bevara värden i Täbys parker.

•

Kontakta olika intressegrupper, skolor och

Gynna den biologiska mångfalden

förskolor inför en upprustning
•

Genomför riktade dialoger mot grupper som är
underrepresenterade i den allmänna dialogen

Biologisk mångfald handlar om variationsrikedomen
bland levande organismer av alla olika typer. Människor
fascineras av naturens variationsrikedom medan
monotona miljöer kan upplevas som tråkiga. Artrikedom
är en av de egenskaper människor uppskattar mest när
de vistas i grönområden. Att skapa parker som gynnar
ekosystemtjänster och stärker den biologiska mångfalden
har också en pedagogisk funktion. I en tid där allt fler
människor tillbringar större delen av sitt liv i städer
och tätorter kan parker ge människor förståelse för de
ekologiska processer som möjliggör allt liv.

Trygghetsbelysning i Virauddsparken
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Riktlinjer

GAMMEL-EKEN
En ovanligt blåsig försommardag
2009 blåste gammel-eken vid
Viggbyholms gård ner. Den var fortfarande vid liv men svampar, som
levde i stammens ved, hade
luckrat upp och försvagat den. När
den starka vinden tog tag i ekens
krona, bröts stammen av och föll
med ett brak över gångvägen.

Eken är ett speciellt och mytomspunnet träd här i Norden. Eken
kan bli både mycket stor och väldigt
gammal. Mycket äldre än vi
människor. Som död är eken fortfarande värdefull, eftersom den ger
livsrum till en mängd olika svampar,
lavar och insekter.

Hundratals, ja upp till tusen
arter kan leva tillsammans på
en så här gammal ek! Många
av dem är skalbaggar som
gnager gångar i veden.
Svaveltickan är en vedlevande svamp som fanns på
gammeleken när den föll.
Den nedfallna eken flyttades sedan
hit med hjälp av en kranbil.
Stammen var så tung att flera stora
grenar först måste kapas av. Den
stora stammen vägde 12,5 ton vid
flytten. Grenarna vägde 1,5 ton vardera!

Gammel-eken var troligen omkring 500 år, så på 1500-talet
var den bara en liten planta.
Från Gustav Vasas tid fram till
1875 var Sveriges ekar fredade enligt lag. Ekarna var
värdefulla därför att de stora
stockarna skulle användas till
flottans skepp. Idag står de
stora ekarna kvar runt gods
och herrgårdar, som ett minne
från den tiden. Hans Ericssons
illustration (t.v.) från 1967 visar
den majestätiska gammel-eken
på sin ursprungliga plats, vid
flygeln på Viggbyholms gård.

Vid en inventering i kommunen 2006
fann man spår av den mycket sällsynta
bredbandade ekbarkbocken, som
behöver död ved för att kunna fortplanta
sig. Den lägger ägg i den döda, men
ännu färska veden, i en så kallad
puppkammare. Äggen kläcks sedan till
larver. En sådan kammare fann man
på en ek vid Viggbyholms idrottsplats.
Ekbarkbocken är så sällsynt därför
att det idag är brist på gamla ekar på
lagom avstånd från varandra. Runt
Viggbyholms gård är förutsättningarna
ännu goda eftersom där står flera
mycket gamla ekar kvar.

Exempel:
•

Bärande och blommande buskar och träd

•

Inhemska arter

•

Växter som gillas av bin och fjärilar

•

Förstärk de naturpedagogiska aspekterna, till

3. Funktionella och välskötta parker –
ekonomisk hållbarhet
Sköt och underhåll parkerna så investerade värden
består.
Parkerna ska skötas enligt de uppsatta funktionskraven
och omsorg om detaljer. Efter nyplantering är skötseln
avgörande för att växten ska utvecklas optimalt.

exempel genom skyltning

Täby kommun
www.taby.se

Informationsskylt om gammel-eken vid Viggbydalen

•

Möjlighet till odling

•

Bikupor

•

Dagvattenhantering

Sköt parkerna med kunskap om ekologiska
samband och biologisk mångfald
Parkskötseln kan stärka ekosystemtjänster och gynna
den biologiska mångfalden. Entreprenören måste vara
medveten om vilka särskilda naturvärden en viss park har
och ta hänsyn till dessa i driften.

Exempel:
•

Lämna död ved framme

•

Håll södervända bryn öppna och solbelysta

•

Låt vissa gräsytor bli ängsytor

•

Välj rätt tidpunkt för olika skötselinsatser,
såsom till exempel slåtter av ängsytor.

Blomsteråker för att gynna hotade åkerogräs vid Rönningesjön
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Gräsklippning med häst i Sjöflygparken

Riktlinjer

•

Exempel:

Exempel:

Se till helhetsupplevelsen av parken, där

•

exempelvis skicket på gräsytor och gångvägar

entreprenörens vardagssituation

har stor betydelse.
•

•

Underskatta inte vikten av detaljer såsom kanter

upprustningsprojekt.

För att undvika irritation och otrygghet måste

•

belysningen fungera.
•

Kommunens driftansvariga är delaktiga i
planering och projektering av nya parker och i

mot rabatter och hela och rena sittplatser.
•

Arkitekter och projektörer informerar sig om

Driftsentreprenören involveras i
gestaltningsarbetet

Vänta inte för länge med åtgärder - undvik

•

kostnader för eftersatt underhåll.

Ta fram skötselplaner i samband med
projekteringen

Anläggning av plantering i Ängsholmsparken

•

Parkens gestaltningsidé förs vidare till
entreprenören

Gestalta nya och upprustade parker med hänsyn till
skötsel och underhåll

•

Driftansvarig informeras i god tid om nya och
förändrade skötselobjekt

Nya parker ska gestaltas och anläggas med tanke på
skötsel- och underhållsaspekter. Skötseln måste ges
förutsättningar att bidra i parkens utveckling mot den
tänkta visionen. Hänsyn ska bl a tas till vilka maskiner
som kommer att användas i skötseln. Även under
utbyggnadsskedet är det värdefullt att ha kontinuerlig
kontakt med driftansvarig och entreprenör för att
diskutera eventuella brister eller ändringar.

Solrosor i Grindtorpsparken
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Parkkaraktärer

De åtta parkkaraktärerna
Vad parker har för innehåll och kvaliteter är avgörande för hur mycket de
används. Forskning visar att människor efterfrågar olika typer av
egenskaper i de parker de besöker. Dessa olika värden delas upp i
åtta olika begrepp, parkkaraktärer, som används för att definiera vilka
sorters egenskaper en park eller ett grönområde har. Genom att använda
parkkaraktärerna i planeringen och utvecklingen av kommunens parker
kan tillgängligheten och utbudet till kvalitativa parker för människor som
bor i kommunens olika delar förbättras. Många av karaktärerna kan
även återfinnas i den bostadsnära naturen i kommunen, i de så kallade
naturparkerna.
I Täby kommuns grönplan presenteras de åtta parkkaraktärerna enligt
Patrik Grahns och Gunnar Sortes forskning från 1995. Dessa begrepp har
reviderats något sedan dess och i parkpolicyn används vissa av de nyare
begreppen.

Sommarblommor i Hörnparken
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Parkkaraktärer

1. Artrik
Karaktären artrik innehåller en mångfald av växt- och
djurarter. Det kan syfta på mer naturlika miljöer men även
på kulturpräglade miljöer. Mest uttalad är denna karaktär i
brynzoner och övergångszoner, i parker med mycket och
varierad växtlighet, i våtmarker, skogar och artrika ängsoch hagmarker. Vatten, i form av till exempel dammar och
sjöar, stärker den artrika karaktären. Denna karaktär finns
ibland i kommunens parker, men oftast återfinns den i
kommunens många bostadsnära naturparker.
Exempel: Fantasibacken, Centralparken.

2. Rofylld
Rofylldheten finns i en lugn, trygg och städad
miljö. Miljöer som har karaktären rofylld kan vara
kulturpräglade men också ha ett mer naturlikt
utseende. Skalan kan variera, en liten sittplats med
utblick över vatten kan kännas lika rofylld som en
stor skog. En låg ljudnivå är viktig för denna karaktär,
platsen ska vara fri från buller. Det ska finnas möjlighet
att bara vara, i lugn och ro, ensam eller i grupp.
Exempel: Åkerbyparken, Täby centrum.
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Parkkaraktärer

3. Allmänningen (idrotten)
Detta är en karaktär som inbjuder till rörelse, idrott och
motion. Den består ofta av stora, öppna, välklippta
gräsytor som kan nyttjas för många olika aktiviteter. Det
ska vara en robust och tålig miljö, gärna omgärdad av en
läplantering eller någonstans där man kan sitta och vila.
Exempel: Ängsholmsparken, Gribbylund.

4. Samvaro (festparken)
Parkkaraktären samvaro beskriver platser som har en
tydlig kulturprägel. Det är platser för social samvaro, för
folkliv och umgänge. Dessa platser kan vara ett torg eller
en mötesplats i en större park. Här kan finnas kaféer
eller liknande platser att besöka. Människor som besöker
denna typ av platser vill ofta kunna koppla av, betrakta

Exempel: Näsa äng, Näsbypark.

foto: Olof Holdar

andra och uppleva gemenskap i en fin miljö.
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Parkkaraktärer

5. Rymd
Parkkaraktären rymd kan finnas både i kulturpräglade
miljöer och i mer naturlika. Området ska vara stort
och sammanhängande och kännas stort och fritt.
Parkkaraktären rymd kan ge besökaren en frihetskänsla
och upplevelsen av att befinna sig i en annan värld.
Känslan av rymd kan till exempel finnas i det rum som
bildas under stora träd i en gräsmatta, eller i utsikten från
stranden över havet.
Exempel: Lorensviksparken, Viggbyholm.

6. Lekvänligheten (viste)
Viste beskriver en robust miljö som inspirerar barn till att
klättra, springa och leka. Platsen ska vara intim och helst
ha både natur- och kulturprägel. Buskar att gömma sig
i, vatten, djur, skog och blommor bör finnas inom korta
avstånd. Karaktären ska kännas som ett barns rike, där
barnen kan röra sig fritt i en trygg miljö. Viste kan både
vara en enskild plats eller ingå som en del i större lek- och

Exempel: Näsa ängsleken, Näsbypark.
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foto: Olof Holdar

aktivitetsområde.

Parkkaraktärer

7. Prydnadsvärdet (Kultur/historia)
Denna karaktär är ett uttryck för människors kultur. Den kan
både återfinnas i den kulturpräglade miljön och som inslag i
den mer naturlika. Samhällets historia och kultur påvisas, med
människan i fokus. Karaktären kan innehålla saker som minner
om hur människor tidigare levt och hur de nyttjat platsen. Ofta
återfinns karaktären där människor möts, såsom vid torg och
platsbildningar i parker. Blomsterarrangemang, fontäner och
skulpturer är viktiga inslag. Parker kan också ha inslag av
exklusiva markmaterial, vacker möblering och exotiska arter.
Exempel: Centralparken, Näsbypark.

8. Det vilda
Karaktären kännetecknas av människors behov av att finna
miljöer som är orörda och som upplevs som opåverkade av
människan. Det är vildvuxna miljöer som stimulerar fantasin,
med träd-, busk-, och örtskikt som ger ett självsått intryck, stora
stenar och slingrande stigar. Här kan man finna en avskild
plats, långt bort från stadens buller och folkliv. Denna karaktär
förekommer inte så ofta i kommunens parker, men god tillgång
till karaktären finns i kommunens många naturparker.
Exempel: Stolpaskogen, Ensta.
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Parkkategorier

Parkkategorier
Täbys parker delas in i fyra olika kategorier: stadsparker,
stadsdelsparker, grannskapsparker och fickparker. De olika
kategorierna fyller olika behov och bidrar tillsammans till
att skapa en övergripande struktur av parker i kommunen.
Målet är att de olika kategorierna ska finnas spridda jämt
inom de tätbebyggda områdena. Den bostadsnära naturen,
naturparkerna, är också en viktig del avseende tillgången på
grönområden i Täby men behandlas inte i parkpolicyn.

Stadsparker
Stadsparkerna är Täbys finaste och mest mångfunktionella
parker. De är av intresse för alla invånare i kommunen och
fungerar därför som utflyktsmål. Stadsparkerna rymmer ofta
alla de olika parkkaraktärerna, då deras innehåll är så stort och
varierat. Karaktären det vilda kan återfinnas i de naturparker
som ofta omger stadsparkerna.
Idag har Täby tre stadsparker: Enhagsparken, Centralparken
och Ängsholmsparken. Målet är att fyra nya stadsparker
ska tillskapas i de delar av Täby som saknar stadspark: en
på Galoppfältet, en i Hägerneholm samt en i Täby kyrkby.
Erikslundsparken kvaliteter ska utvecklas ytterligare så att
parken blir en stadspark för västra Täby. Galoppområdets
stadsmässighet gör att stadsparken där kommer att ha en
högre kvalitetsnivå än kommunens övriga stadsparker.
Riktvärde: > 10 hektar, 2 km från bostaden.

Stadsparker
Stadsdelsparker
Grannskapsparker
Fickparker
Översiktskarta parkkategorier. Skrafferade parker är under
utredning eller under byggnation.
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Parkkategorier - stadsparker

En stadspark bör erbjuda:
•

Något som lockar besökare från hela kommunen

•

Större lekplats, ev med tema, till stor del tillgänglighetsanpassad

•

Brett aktivitetsutbud för alla åldrar

•

Flera aktivitetsytor/områden, så att flera grupper kan
använda parken samtidigt

Utöver detta kan en stadspark erbjuda exempelvis:
•

Bemannad parklek

•

Vattenkonst/-lek

•

Kafé eller kiosk

•

Möjlighet för vinteraktiviteter, t. ex. skridskobana

•

Årstidsbelysning (exempelvis julbelysning)

•

Konstnärlig utsmyckning

•

Möbler som avviker från standardmodell

•

Möjlighet att parkera bil i anslutning till parken

•

Möjlighet att ordna olika typer av evenemang (konserter, teater,

•

Entréplats/entrémotiv, en eller flera

•

Markmaterial, möbler av högre kvalitet

•

Vindskydd/solskydd, till exempel pergola eller lusthus

•

Stora välklippta gräsytor för spontana aktiviteter, t. ex. bollekar

•

Bad

•

Vackra träd och buskar med årstidsväxlingar

•

Odlingslotter

•

Perennplanteringar

•

Offentlig toalett

•

Säsongsplanteringar med vår-, sommar- och höstflor

•

Gott om sittplatser och papperskorgar

•

Picknickbord

•

Belysning av gång- och cykelvägar

•

Funktions- och trygghetsbelysning, effektbelysning

•

Mötesplatser

•

Utegym

•

Grillplats

•

Cykelparkering

•

Kollektivtrafik och goda cykelvägar i närheten

festivaler m.m.)

Enhagsparkens temalekplats
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Parkkategorier - stadsdelsparker

Stadsdelsparker

Utöver detta kan en stadsdelspark erbjuda exempelvis:

Stadsdelsparken riktar sig mot människor i olika åldrar och med olika

•

Konstnärlig utsmyckning

intressen och ska ligga inom 800 meter från bostaden. De har ett

•

Möjlighet för vinteraktiviteter, t ex skridskobana

varierat utbud med både lekplats, aktivitetsyta, öppna gräsytor och

•

Möbler som avviker från standardmodell

planteringar. Stadsdelsparken innehåller oftast sex av de åtta olika

•

Utegym

parkkaraktärerna.

•

Grillplats

•

Picknickbord

•

Vattenkonst/-lek

Riktvärde: 5-10 hektar inom 800 m.

En stadsdelspark bör erbjuda:
•

Lekplats, delvis tillgänglighetsanpassad

•

Aktivitetsutbud för olika åldrar

•

Entréplats/-motiv

•

Träd- och buskplanteringar med årstidsväxlingar

•

Vindskyddad/solskyddad sittplats

•

Blomsterplanteringar

•

Välklippta gräsytor för bollek och andra aktiviteter

•

Cykelparkering

•

Sittplatser

•

Belysning av gång- och cykelvägar och lekplats

Lorensviksparken
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Parkkategorier - grannskapsparker

Grannskapsparker
Avståndet till en park är viktigt för hur den används. Barn, äldre och
funktionsnedsatta personer kan ha svårt att ta sig längre sträckor. Därför
är det viktigt att det finns små parker nära bostaden för utomhusvistelse
för de som bor i närheten. Grannskapsparkerna innehåller ofta en
gräsyta, ibland en lekplats, sittplatser och träd och/eller buskplanteringar.
De erbjuder ofta fem av de åtta parkkaraktärerna.
Riktvärde: 0,2-5 hektar inom 300 m.

En grannskapspark bör erbjuda:
•

Trädplanteringar

•

Bollplan/öppen gräsyta

•

Sittplats

•

Trygghetsbelysning på känsliga platser

Utöver detta kan en grannskapspark erbjuda:
•

Lekplats

•

Entréplats/-motiv

•

Blomsterplanteringar

•

Buskplanteringar

•

Funktionsbelysning t. ex. längs gångvägar
Röhällsparken
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Parkkategorier - fickparker

Fickparker
Fickparker är små parker som fungerar som avskilda oaser eller utgör
representativa entréparker till olika områden. Dessa rymmer estetiska
och funktionella element som planteringar med perenner och buskar och
sittplatser. De kan användas för utomhusvistelse av de närboende och är ett
vackert inslag i miljön för de förbipasserande. Fickparkerna innehåller ofta
parkkaraktären prydnadsvärdet, ibland också samvaron och kan ge en känsla
av rofylldhet i en annars stökig miljö.

En fickpark bör erbjuda:
•

Avgränsning mot omgivningen (t ex häck) och/eller
annonsering mot omgivningen (t ex iögonfallande plantering)

•

Träd med intressant karaktär

•

Perennplantering

•

Säsongsplanteringar (vår-, sommar-, höstflor)

•

Funktionsbelysning

•

Effektbelysning

•

Entréplats/-motiv

Utöver ovanstående kan en fickpark erbjuda:
•

Sittplatser

•

Möbler som avviker från standardmodell

•

Mötesplats

•

Vattenkonst
Hörnparken
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Täbys parker

Täbys parker
På följande sidor redovisas alla parker i kommunen,
uppdelade kommundelsvis. Varje park har inventerats utifrån
de åtta parkkaraktärerna samt utifrån kulturhistoriska och
biologiska värden. Parkerna har inventerats med parkpolicyns
riktlinjer som utgångspunkt för den framtida utvecklingen av
den aktuella parken.
Alla gröna ytor som kommunen sköter finns inlagda i
kommunens driftdatabas. Dessa har 2014 inventerats på nytt
och innehållet i driftsdatabasen har uppdaterats.

Strandparken, Hägernäs strand
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Täbys parker

1
1. Täby kyrkby.............................. . . . . . . ...........29
2. Lövbrunna, Vallatorp, Visinge, Erikslund,
Vallabrink och Ensta......................................49
3. Gribbylund och Löttinge............ . . . . . . . . . ............55
4. Arninge och Ullna.........................................64
5. Skarpäng..................................................71

4

6. Ella park och Ella gård....................................77
7. Täby centrum, Näsbydal, Grindtorp och Galoppen....95

3

2

8. Viggbyholm..............................................111
9. Hägernäs................................................125

5

6

7

8

9

gr.

Pon
ton

10. Roslags-Näsby och Lahäll............................135
11. Näsbypark............................. . . . . . . . . ........145

10

11

Översiktskarta uppdelning kommundelar
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Täby kyrkby

Karaktärsfull tall i Klockstapelparken, Täby kyrkby
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Täby kyrkby

Täby kyrkby
Stadspark
1. Täby IP (under utredning)

Stadsdelsparker

A

2. Byleparken

9F

3. Midgårdsparken

2

4. Jarlabankes bro

4C
Grannskapsparker

8

5. Karlslundsparken
6. Klockstapelparken

7

7. Margaretaparken
8. Sandborg
9. Torget

3E
6D

Lekplatser

1

A. Skogsleken
B. Disaleken, Karlsundsparken
C. Jarlabankeleken
D. Klockstapelleken
E. Båtleken
F. Torgets lekplats

5B

Vid Täby IP (1) föreslås en stadspark för Täby
kyrkby. Detta föreslås utredas under
mandatperioden och samordnas med övriga
verksamhetsområden.
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Täby kyrkby

2. Byleparken
Mål:

Skogsleken. Parken delas i söder av Holfrids väg, och i

Framtida utveckling:

•

Utveckla parkens karaktär och värden genom

norr innan lekplatsen av Odensvägen. Parken är ritad av

I Byleparken finns driftsproblematik avseende perenn-

omsorgsfull skötsel.

Novamark och projektledare från kommunen var

ytor, gräsmattor och nyplanterade träd, främst beroende

Kajsa-Stina Åkesson.

av undermålig anläggning. Reinvestering av träd och

Beskrivning:
Byleparken är en nyanlagd stadsdelspark som ligger i

Rekreativa värden:

den nordöstra delen av Täby kyrkby. Parken är öppen

Artrikedom, rofylldhet, prydnadsvärdet, lekvänligheten,

och långsmal, med ett meandrande dagvattendike

allmänningen, rymd.

som går igenom parken. Längs med diket och i
centrum av parken finns perennplanteringar och

Biologiska värden:

sittplatser. Utspridda över de öppna gräsytorna står

Meandrande dagvattendike, perennplanteringar,

parkträd som ännu inte vuxit upp och blivit stora. I den

brynzoner.

norra delen ligger en lekplats med skogstema,

perennytor har delvis skett, men ytterligare ett antal träd
behöver bytas ut. Ytorna behöver skötas noggrant tills
det att perennrabatterna slutit sig och gräsmattor nått tillräckligt bra tillväxt. Dagvattendiket växer lätt igen och det
är viktigt att gräs som klipps förs bort från diket så det inte
växer igen. Fler parksoffor skulle kunna placeras ut längs
med gångstråket för att möjliggöra för människor som rör
sig genom parken att kunna sitta ned och vila en stund.
Byleparkens lekplats håller god kvalitet och är inte i behov
av några åtgärder.
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Täby kyrkby
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Gröna trafikplatser

Gröna trafikplatser
2

1

Gröna trafikplatser är estetiska inslag i gatumiljön, och
utgörs i Täby framförallt av planteringar i rondeller.

3

Platserna ska vara representativa entréer för dem som
kommer till kommunen med kollektivtrafik och bil samt för
alla kommuninvånare som dagligen passerar.

1.

Jarlabankes väg - Byle allé

2.

Frestavägen - Vikingavägen

3.

Prästgårdsvägen - Vikingavägen

4.

Jarlabankes väg - Vikingavägen

5.

Löttingelundsvägen - Bergtorpsvägen

6.

Gribbylundsvägen - Bergtorpsvägen

7.

Stockholmsvägen - Bergtorpsvägen

8.

Stora Marknadsvägen - Bergtorpsvägen

9.

Hägernäsvägen - Flygsvängen

10. Täbyvägen - Byalagsvägen
11. Stockholmsvägen - Attundavägen
12. Stora Marknadsvägen - Attundavägen
13. Centralvägen - Stockholmsvägen
14. Grindtorpsvägen
15. Centralvägen - Djursholmsvägen
16. Trafikplats Roslags-Näsby
17. Bergtorpsvägens mittremsa
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4

5

6
7
8
11

10

12
13

9

17
14

16
15

Gröna trafikplatser

Vägslänter och bullervallar
Vägslänterna och bullerskyddsvallarna är gräsbevuxna
slänter och vallar som ligger längs kommunens viktigaste
stråk (bil-, gång- och cykelvägar). Eftersom alla objekt är
relativt lika beskrivs de inte var för sig.
Dessa slänter och vallar har tätare klippning än det övriga
vägnätet och de klipps två gånger per år. Ambitionen
är att de ska ha en rik och färggrann flora på våren/
sommaren, som ger ett vårdat intryck för förbipasserande
trafikanter. Flera slänter och vallar sammanfaller med
gång och cykelstråken och alléerna utmed vägarna.
Övrig vägrensslåtter ingår i väghållning, gator och vägar.
Alla vägslänter och bullervallar finns med i kommunens
databas, MapInfo (GIS).
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Gröna trafikplatser

1. Jarlabankes väg - Byle allé
Beskrivning:
Cirkulationsplatsen ligger i korsningen Jarlabankes väg - Byle allé.
I rondellen finns vitoxel planterad, ihop med nävor. Små grupper av
trift är planterade i krossytorna.

Framtida utveckling:
Bylerondellen utgör en entré till det nya bostadsområdet i Byle i
Täby kyrkby. Perenn- och krossytorna ska hållas i ett prydligt och
representativt skick. Belysningen ska fungera och pollarna ska stå
rakt.

1
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Gröna trafikplatser

2-3. Vikingavägen
2. Frestavägen - Vikingavägen
3. Prästgårdsvägen - Vikingavägen
4. Jarlabankes väg - Vikingavägen
Beskrivning:
Tre rondeller finns längs med Vikingavägen. De är alla utformade

2

på samma vis, med pelaraspar planterade i ring i gräsmatta. Alla
rondellerna har belysning i form av pollare.

Framtida utveckling:
Rondellernas gräsytor har nyligen klassats om till bruksgräsmatta
från högvuxen gräsyta, för att ge ett prydligare intryck. Dess
samstämmiga gestaltning ger en enhetlig karaktär till Vikingavägen
och utgör ett viktigt grönt inslag i gatumiljön.

3
2

3

4
4
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Funktionskrav

Funktionskrav för Täbys
parker och grönytor
På följande sidor redovisas funktionskraven för
varje skötselobjekt avseende parker och grönytor.
Beskrivningen av funktionskraven innehåller vad som
skall presteras inom ramen för uppdraget. Beställaren
behandlar i funktionskraven de delar i uppdraget
som är särskilt viktiga. Kraven har inte status som
heltäckande beskrivning av vad som ingår i uppdraget.
Funktionskraven kan i vissa fall innehålla krav på
standard eller frekvenser. Det skall ses som uttryck
för ett tillstånd som skall upprätthållas och inte som
föreskrift för hur ett arbete skall utföras.

Övergripande för samtliga funktionskrav
gäller att:
•

Objekten ger ett vårdat intryck

•

För objekten avsedda funktioner
upprätthålls

•

Inga skador på objekten förekommer

•

Döda växter byts ut

•

Risk för olyckor och personskador
undviks
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Vårplantering i Täby C

Funktionskrav

Gräsytor
Bruksgräsmatta
Gräsmatta avsedd för och som ska tåla att användas för
vistelse, lek bollspel mm. Gräsmattan ska ha ett vårdat
utseende även vid hinder, vara i god tillväxt och utan
störande svackor eller andra skador.

Högvuxen gräsyta
Gräsyta som ska skötas extensivt, men ändå inte ha ett
ovårdat utseende. Ytan är inte avsedd att användas för
aktiviteter annat än tillfälligtvis.

Äng
Gräsytor som i första hand ska ge en vacker ört- och
gräsväxt. Ytorna är mer naturpräglade och ska ge
annorlunda biotoper för växter och djur. De ska skötas
så att blomning och återväxt gynnas. Ängsytorna är inte
avsedda för lek och spel före slåttern.
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Funktionskrav

Buskar, häckar, klätterväxter
Solitärbuskar
Buskar som i första hand har ett skönhetsvärde och ska
utveckla vacker blomning, växtsätt, bladverk osv. Buskarna
ska vara frodiga och ges förutsättningar för en optimal
utveckling och aldrig uppvisa tecken på näringsbrist.
Växtbädden ska hållas lucker och fri från ogräs.

Bruksbuskage
Buskage som har funktioner för lä, rumsavgränsning och
lek. De har ofta även prydnadsvärde som blomning mm.
Buskagen ska vara slutna, i god kondition, ge ett vårdat
intryck och föryngras när de blivit risiga. Buskage får inte
utgöra sikt- eller annat hinder. Växtbädden ska vara fri från
ogräs och hållas lucker och ogräsfri i kantzonerna.

Bärbuskar
Buskar, som t ex vinbär och krusbär, som odlas för att ge
bärskörd. De har ofta även funktioner för lä, rumsavgränsning och för lek. Buskagen ska vara i god
kondition, ge ett vårdat intryck och utvecklas för att ge bär.
Växtbädden ska hållas lucker och ogräsfri.
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Funktionskrav

Buskage under etablering
Buskar och buskage som ännu inte är etablerade och
slutna. Ska skötas så att de utvecklas väl och har god
tillväxt. Växtbädden ska hållas lucker och fri från ogräs.
När buskaget slutit sig övergår det till ordinarie skötselobjekt.

Naturbuskage
Naturlika buskage som får utvecklas fritt. Besvärande
grenar får inte förekomma vid sittplatser och andra
kantzoner och störande uppväxande träd ska tas bort.

Klippt häck
Buskar av samma sort som klipps och hålls i en bestämd
form. Häckarna ska vara täta och frodiga och utseendet
ska vara lika i hela sträckningen. Växtbädden ska hållas
lucker och fri från ogräs och helt fri från fröplantor av träd
och buskar av annan sort.
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Funktionskrav

Rabatter, sedummatta och urnor
Perenner
Rabatter med fleråriga örter och gräs, ibland med inslag av
lökväxter, som ska vara slutna och sammanvuxna, ge god
blomning och andra skönhetsvärden. Rabatten ska vara
prydlig och frodig och fri från ogräs och vissna blommor.
Perennerna ska ges förutsättningar för en optimal
utveckling, hållas friska samt kontinuerligt ha tillgång till
tillräckligt med näring. Synliga delar av växtbädden ska
hållas lucker.

Extensiva perennytor
Planteringsytor med fleråriga örter och gräs av marktäckande typ för extensiv skötsel. Planteringarna ska ha ett friskt
och frodigt bladverk, vara slutna och fria från ogräs.

Perenner under etablering
Perennplanteringar som ännu inte är etablerade och slutna.
Ska skötas så att de utvecklas väl och har god tillväxt.
Växtbädden ska hållas lucker och fri från ogräs. När
planteringen slutit sig övergår den till ordinarie skötselobjekt.

Rabattrosor
Rosor ska vara vackra, frodiga, prydliga och friska. De ska
ge rik blomning, doftupplevelser och få optimal utveckling.
Växtbäddarna ska hållas luckra och ogräsfria.
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Klätterväxter
Växter som ska hållas klängande och klättrande på
spaljéer, husväggar mm. Växterna ska utvecklas efter
sitt naturliga växtsätt och platsens utformning och inte
visa tecken på näringsbrist. Växtbädden ska hållas
lucker och fri från ogräs.

Sedummatta
Vegetationsmatta som ska ge ett grönt intryck under hela
året. Mattan ska hållas fri från missprydande ogräs.

Sommarblommor i urnor
Avser krukor, urnor, lådor och andra lösa eller fasta
arrangemang för sommarblommor som planteras ut
årligen och som ska ge upplevelse av färg, växtglädje
och rik blomning. Planteringarna ska vara välskötta och
frodiga och fria från vissna blommor. Växtbädden ska
varje år ge förutsättningar för optimal utveckling av
växterna och hållas lucker och fri från ogräs.
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Sommarblommor i rabatt
Sommarblommor som planteras ut årligen och som
ska ge upplevelse av färg, växtglädje och rik blomning.
Planteringarna ska vara välskötta och frodiga och fria från
vissna blommor. Växtbädden ska varje år ge förutsättningar
för optimal utveckling av växterna och hållas lucker och fri
från ogräs.

Träd
Övergripande för träd
Skötsel av träd ska anpassas efter växtplatsens
förutsättningar (markyta och omgivande miljö).
Funktionskraven varierar mellan och inom skötselobjekten.
T ex kräver ett gatuträd som står i asfalt mer skötsel än ett
gatuträd som växer i en bred gräsremsa.

Träd under etablering
Träd som ännu inte är etablerade. Ska skötas så att de
utvecklas väl och har god tillväxt. Växtbädden ska hållas
lucker och fri från ogräs. När trädet etablerats övergår det
till ordinarie skötselobjekt.
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Parkträd
Enskilda träd eller trädgrupper som omges av gräs eller
planteringar. Träden har funktioner för rumsavgränsning,
lek och skönhetsvärden som blomning, växtsätt och
bladverk. De ska hållas i god kondition.

Gatuträd
Gatuträd står i hårdgjorda ytor eller andra
fysiskt stressande miljöer t ex vid gator och på torg. De
har skönhetsvärden som blomning, växtsätt och bladverk
och arkitektoniska värden för stadsbilden. De ska hållas i
god kondition. Får inte ha stamskott, skadade eller döda
grenar eller utgöra hinder för trafikanter och fordon.

Formklippta träd
Träd vars kronor klipps och hålls i en bestämd form.
Utseendet ska vara lika i hela sträckningen. Träden har
arkitektoniska värden för stads- och landskapsbilden.
Får inte ha stamskott, skadade eller döda grenar.
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Övriga skötselobjekt
Lek- och aktivitetsytor
Lek- och aktivitetsytorna ska vara säkra. De ska ge ett
vårdat intryck och vara fria från ogräs och skräp. Tillsyn,
drift och underhåll ska utföras enligt erfoderliga lagar och
regler.

Grusytor
Grusytor ska vara fungerande för lek, gående och cyklande
och fria från ogräs. Grusbollplaner ska hållas jämna och
justerade och dammbundna, med fungerande och hela
målramar och stängsel, för bollspel. Boulebanor ska hållas
jämna och justerade för boulespel.

Sten- och plattytor
Sten- och plattytor ska vara fungerande för, gående och
cyklister och fria från störande ogräs.
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Sittplatser
Möblerna ska vara i prydligt skick och hållas målade/
oljade. Sittplatserna ska vara trivsamma och hållas rena
från ogräs, sly och överhängande grenar.

Bryggor/broar/trädäck
Bryggor, broar och trädäck ska vara i prydligt skick och
hållas målade/oljade vid behov.

Spänger
Spänger ska möjliggöra att kunna röra sig torrskodd på
ett säkert sätt genom annars svårtillgängliga områden.
De ska vara i god kondition och hållas målade/oljade vid
behov.
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Konstnärlig utsmyckning
Det konstnärliga uttrycket ska bibehållas och vara i prydligt
skick.

Grillplatser
Grillplatser ska vara prydliga och fungerande för grillning på
ett säkert sätt.

Dammar och bäckar
Dammar och bäckar som används för dagvattenhantering
och som utgör livsmiljö för djur och växter. De skall hållas
fria från skräp. Föremål som kan hindra vattenflödet skall
avlägsnas. Kanter/slänter skall hållas prydliga och stabila.
Vass/vegetationsröjning med uppsamling skall ske 1 ggr/år
sommartid i dammar, sjöförlagda skärmbassänger och på
översilningsytor.
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Juldekoration
Skapa julstämning.

Bevattningsanläggning
Anläggningarna ska fungera för att vattna gräs och
planteringar.

Dagvattenbrunnar inkl anslutande ledningar
Brunnar och ledningar ska fungera för effektiv
bortledning av dagvatten inom park och grönytor.
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Markutrustning
Utrustning som kompletterar funktionerna hos övriga
skötselobjekt. Utrustning ska vara hel, prydlig och
välfungerande.

Städning och renhållning
Papperskorgar ska hållas intakta och tömmas innan de blir
överfulla. Det ska vara rent och snyggt i parker och annan
mark för allmänt ändamål.

Bekämpning av björnloka
Björnloka ska hållas bekämpad inom vegetationsytor.
Kemisk bekämpning får inte utföras vid lekplatser.

Vattenkonst
Vattenkonster ska vara väl fungerande.
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