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Grönområdena - Ingarö Långviks samfällighet
Övergripande mål och planering
Allmänt
Vi bor i en samfällighet och då ligger det på oss boende att sköta allt som gäller området. En del av dess skötsel
handlar om våra grönområden.
Det vi inte klarar eller mäktar med måste vi ta hjälp med och betala för. Ju mer vi hjälps åt med ”enkel”
slyröjning och andra ”enkla” arbeten, desto mindre måste vi betala inhyrd aktör.
Önskvärt är att vi röjer själva i samfälligheten minst 1gång/år.
Planering för minst två år ska finnas löpande. Det är praktiskt att lägga den stora arbetsinsatsen på hösten då det
är lättare att identifiera vilka småträd och buskar som ska bort. Under våren snyggar vi till inför sommaren.

Skötsel av våra grönområden ska ske ur olika perspektiv:
Tillgänglighet
De större stigarna (Myggstigen (Solstigen), Snösundsvägsstigen, Badstigen, Stigen mot busshållplatsen Långvik
samt korta stigen mellan Kolbacksvägen – Björkviksvägen) grusas och röjs för bra framkomlighet. Stigarna
används för rekreation, motion och kommunikation mellan områdena.
Badstrand och badbrygga ses över.
Natur- och kultur
Vårt område ligger ”på landet” och har lantlig miljö och karaktär av gammal kulturbygd med rötter i medeltid.
Långviks gård har brukats fram till i mitten av 1900-talet.
Stora ekar med stor jämn krona samt enar och stora hasselbuskar skvallrar om att marken tidigare har varit öppen
genom bete eller annan hävd.
Vi ska inte ha en parkliknande miljö men heller ingen vildmark. Vi måste ha en balans mellan olika typer av
miljöer.
Skogsområdena inom vår tätbebyggelse och vår del av skogen mot Långviksträsk bör i stort sätt lämnas ifred och
kräver andra insatser och mer sällan än stigarna och områdena runt hamnen och badplatsen. Inventering och
planering är på gång.
Skogsvårdsplanen från 2007 används som riktmärke. En inhyrd skogsfirma arbetade efter den 2011 (Både
skogsvårdsplanen och redovisningen av arbetet ligger på hemsidan under Grönområdena).
Växt- och djurmångfald
För att gynna en mångfald av växter och djur ska vi ha en miljö med olika träd, buskar och lägre växter. Det
måste finnas genomtänkt ljusinsläpp och en blandning av växter som kan utvecklas tillsammans. Det kan handla
om att glesa ur trädbestånd som står tätt och att ta bort snabbväxande sly av samma art som kväver andra växter.
Röjningen bör ske i etapper så att inte snabbväxande sly gynnas och hindrar andra växter att komma upp.
En variationsrik växtlighet gynnar djur av olika slag.
Stora vackra träd av gran, tall, ek, sälg, asp, björk, ask och alm samt en variation av andra lövträd som rönn och
oxel sparas. Enar och stora hasselbuskar lyfts fram. Sly av gran, asp, björk och hassel hålls efter. Enstaka fina
mindre träd lämnas kvar för att ges möjlighet att växa till stora fina träd.
Vassviken är en viktig våtmark av speciell bevarandekaraktär och kräver skötselråd av ekologiska experter.
Kontakter har tagits med kommunen och Baltic Sea 2020.

