Uppdaterad 20-01-13

Skötselplan för våra grönområden Ingarö Långvik
Se även ”Övergripande mål och planering”.
Kontakt: Eva Larsson, grönområdesansvarig eva.larsson50@gmail.com 0709-929883

Vi planerar för 2 Aktivitetsdagar/år där samtliga boende i
Samfälligheten bjuds in att delta
Ambitionsnivå
Arbetena kan vara: slyröjning av grönområden och grusning av stigar eller allmän översyn

Varje år:
•
•
•

Hamnkilen
Översyn av stigarna och spångarna
Badplatsområdet

Vartannat år:
•
•
•
•
•

Utfört

Området runt Badstigen - svackan och ekbackarna sydväst om åsen
2016-17, -19
Ekbacken vid Myggstigen
2016, 2018
Slänten runt Snösundsbacken
2016, 2018
Området mellan Hamnvägen/hamnplan och tomterna bort mot vassviken 2011, 2018
Samfällighetens mark vid vägkorsningarna, sly efter vägarna, grenar i
ledningar/lampor
(en del kvar) 2019

Vart fjärde/femte år:
•
•

•

Utfört

Snösvängenområdet mellan Snösvängen – Björkviksvägen
2011
Kontrollerad 2017 – ingen åtgärd
Området runt ”Gamla vägen” från Sjöstugan 2 – fotbollsplanen samt slänten mellan
Långviks gård – Björkviksvägen)
2011
Kontrollerad 2017 – ingen åtgärd
Torra delen av områdena i innerkurvan av Brännäsvägen – Snösundsvägen 2017

Grusning av stigar - badsand till badstranden

Vid behov

Gräsklippning sker varje sommar
•
•
•
•

Ängen mellan Långgårdsvägen – Kolbacksvägen
Marken mellan förskolan – Björkviksvägen
Fotbollsplanen
Stigen (Gamla vägen) från hamnen – Förskolan/fotbollsplanen

Kommande aktivitetsdagar
Vår 2020
•
•
•
•

Städa badplatsområdet
Nytt grus på båda sidor av lilla spången vid Snösundsbacken
Ta rätt på rishögarna längs stigen Hamnplan – Sjöstugan 1
Röja fram ”kulturmarken” runt Badstigen – bakom Hamnplan
o Slyröjning av området bakom Hamnboden
o Allmän röjning av området runt Badstigen. Från Fåruddsvägen – åsen
o Älgörten i de nämnda områdena bör röjas bort i juni när den har kommit upp i
ca 30 cm

Höst 2020
•
•
•

Slyröjning i ekbacken vid Myggstigen
Slyröjning av aspskott i slänten bakom Hamnplan – stigen upp mot Sjöstugorna
Börja arbetet med att röja samfällighetens mark i ”kilarna” mellan tomtområdena

Arbeten utanför Aktivitetsdagarna beroende av budget/tid/arbetskraft
Varje sommar – Vem vill ta ansvar för någon del?
•
•
•
•

Röja på pumpstationerna – bli fadder för en pumpstation
Juni - Röja bort älggräs runt Badstigen och bakom Hamnplan.
Röja bort björnloka utefter Snösvängen varje sommarmånad.
Hålla koll på Parkslide runt pumpstation 2 samt utefter Snösvängen

Träd - planering pågår
•
•

Fortsätta röja bort träd utefter Snösundsstigen för att ”sudda ut” siktgatan
Röjning runt stigen mellan Mastplanen – badplatsen för att få en finare strandlinje

Områden
•
•
•
•

Röja ”kilarna” mellan tomtområden för att göra området bakom tomterna mer
tillgängligt
Området mellan Snösvängen och Björkviksvägen
Viss röjning av videsnåren i Vassviken nära Björkviksvägen
Genomgång av våra mer ”skogliga” områden enligt skogsvårdsplanen

