
Långsiktig underhållsplan GA2

vid de två årliga städdagarna

Löpande skötsel Målbild Rekommendationer Åtgärder Vårstädning Åtgärder Höststädning Prio detta år
 Åtgärder inför 

städdag

1 1 Badängen

Gräsklippnin
g

Området ska bevara sin funktion som bad- och 
rekreationsplats, med tillgång till både sol och 
skugga. Långsktigt bör några av ekarna ges 
möjlighet att tillväxa och bli av mer bredkronig 
karaktär. Utebliven gallring hindrar detta. 
Utebliven gräsklippning och röjning av buskskiktet 
leder till igenväxning. 

 Röjning i den övre delen. Befintliga alar samt 
pilen rakt utanför badet bevaras.  I den nordvästra 
delen av strandbården håll siktgluggar öppna.  
Undvik en alltför jämn gallring av typen 
”spjälstaket” vid strandkanten. Gynna  eken och 
vildapeln. Håll ett mindre område 
buskvegetationen nära vägen , framförallt slån 
som insynsskydd mot vägen. 

2 2 Stigen 
badängen

Gräsklippnin
g

Remsan ska bibehålla och helst förbättra 
karaktären av slutet halvhögt skogsbryn. Detta är 
en värdefull biotop och refugium för både insekter 
och fåglar. Pågående igenväxning kommer dock att 
på sikt omforma området till tät lundaratad skog 
på bekostnad av det ljuskrävande buskskiktet 
bestående av slån, hagtorn mm. 

Trädskiktet gallras. Befintligt asksly mm. röjs bort.  
En ny bedömning av trädskiktet bör göras efter ca 
5-7 år, för ytterligare gallring. 

 

3 3
Kilen vid 
anslags-
tavlan

Detta lilla område utgör en del av entrén till 
Holmen. Här fnns också en anslagstavla och 
informationskur. Området ska se ljust och 
representativt ut, även trafiksikten bör beaktas, 
utblick över dalen är möjlig. Utebliven skötsel 
medför ett snårigt och tätt underbestånd. 

Underbeståndet (buskskiktet) röjs för att gynna 
vildapel, hagtorn och en. Åtgärden upprepas vart 
annat/tredje år. Förnya buskväxter framför 
transformatorskåpet.

4 4 Trekanten

En öppen parkartad karaktär med god genomsikt i 
detta läge ”mitt i byn”. Gallra mycket långsiktigt 
för utveckla kronor på ekarna. 

För att på sikt kunna utveckla breda kronor 
behöver ekarna stå fritt från varandra utan 
grenkontakt. Röjning av buskskiktet genomförs 
selektivt, 3 - 4 hasselbuketter eller andra arter 
skall släppas upp för att ge ett naturligt utseende. 
Förnyelse säkras genom att något/några ädla 
lövträd(ek, lind, lönn,  – gärna lind som gillar 
skugga för föryngring. 

5 5
Södra 

strand-
remsan

Strandområdet tillhör Holmens vackrare delar med 
utsikt över Mälaren. Skogsbeståndet utgör 
mälarkaraktären. Målet är att hålla en naturlig 
strandvegetation för en sammanhållen strandlinje. 
Återhållsamhet är av vikt med trädfällning i 
utsiktssyfte. 

Befintliga öppningar och gluggar skall 
underhållsröjas med inriktningen att tillvarata 
naturlig föryngring av lågväxande , blommande 
buskvegetation. Framkomlighetsfrämjande röjning 
kan ske i ett smalt stråk ovanför strandlinjen. 

6 6 Badberget

Bevarade höga natur- och rekreationsvärden 
genom fri utveckling av skogen. Vindfällen och 
högstubbar lämnas utan åtgärd, såvida inga 
säkerhetsrisker uppstår intill stigen. Området 
utgörs av en mycket stabil naturtyp som förändras 
mycket långsamt. 

Inga åtgärder bör ske, utom möjligen av 
säkerhetsskäl utmed vandringsstigen. Vid behov  
röj bort uppväxande trädföryngring på själva 
badberget. 

7 7
Norra 

strand-
remsan

Ännu en mycket vacker del av Holmens 
grönområden med utsikt över Mälaren. Målet bör 
vara att bevara den befintliga strandskogen med 
dom avbrott genom öppningar som redan finns. 

Ytterligare trädfällning bör undvikas. Befintliga 
öppningar och gluggar utmed strandkanten skall 
underhållsröjas. Röjning i framkomlighets--
främjande syfte skall ske i ett smalt stråk mellan 
tomterna och strandlinjen.  På sikt finns möjlighet 
att länka samman en enkel ”stig runt Holmen” 
med motsvarande avsnitt i område 5 och bef. stig 
intill område 6. 

8 8 Fågel-
udden

Fågeludden bör bevaras i ett orört tillstånd. 
Vattenståndsvariationer i Mälaren påverkar träden 
nära strandlinjen och antalet fallna träd eller 
stående död ved kommer att långsamt öka, vilket 
gynnar den biologiska mångfalden. 

Inga åtgärder och ingen upprensning bör ske, så 
att urskogskaraktären och områdets biologiska 
värden skyddas. Endast bortplockning av 
skräp/plastavfall etc. skall utföras.

9 9 Norra 
udden

Norra udden ska behålla sin karaktär som gles skog 
med grova träd, eventuellt med en successivt 
ökande andel björk (så att karaktären ”björkhage” 
utvecklas).  Kvarvarande albård i strandlinjen 
bibehålls orörd. Främja den långsiktiga 
skogsföryngringen vid röjning. 

För att långsiktigt säkra tillgången på nya, yngre 
träd skall utvalda, självsådda plantor och/eller 
rotskott sparas vid röjning. Eventuellt kan 
plantering av träd i luckor göras. Föryngring/ 
stödplantering av björk för att utveckla karaktären 
av björkhage. Yngre björk behöver hållas fri från 
konkurrerande vegetation/träd då den behöver 
god tillgång till ljus.

Baserad på Grönområdesplanen från 2013
Indelningen i 17 delområden utgör grunden för prioritering av åtgärder för löpande skötsel samt 

Delområde

Från Grönområdesplanen Vad gör vi detta år?
2019

GG tar, med utgångspunkt från målbild och rekommendationer, fram förslag till åtgärder. 
Styrelsen prioriterar & beslutar, samt informerar Städansvarig för slutlig prioritering & 
genomförande.



10 10 Båtupp-
lägget

Området behålls som öppen ängsmark. 
Kvarvarande träd vid vattnet är vindutsatta och 
riskerar att att falla vid hård vind. 

Regelbunden röjning av rotuppslag ska ske för att 
hålla slänten för båtuppläggning öppen. Träd vid 
vattnet bör stå kvar. Utvalda föryngringträd vid 
vattnet ska släppas upp.

11 11

Balsamin-
stigen & 

gran-
backen

Mål för området är en kontinuerligt bibehållen 
barrblandskog med inslag av lövträd. 
Åldersstrukturen ska utvecklas genom föryngring 
via självsådd. Frekvensen rotröta på granarna kan 
förväntas öka med stigande ålder och risk finns för 
stormskador. 

Spontan föryngring av gran och övriga trädslag ska 
underlättas, ingen underröjning bör ske. Vid 
utebliven eller sparsam självföryngring i slänten 
ska plantering av barrträd i luckor utföras. 
Befintliga siktgluggar i albården bibehålles genom 
röjning, men spara mer av undervegetationen 
kring grupper av al. Närmast båtbryggan ska 
albården unerröjas för att förbättra sikten. 

1

Rensning av 
balsamin 
blommor 
under juni

12 12 Hallon-
gläntan

Detta lilla hygge ska återbeskogas. En ny 
trädgeneration är motiverad både av estetiska, 
biologiska och klimatskäl. Slänten har historiskt 
haft kontinuitet som skogsmark och kan genom 
återbeskogning bidra till att Holmen bibehåller sin 
skogsvolym, när samtidigt en hel del träd 
försvinner på tomtmark. I nuläget kan dessutom 
hård vind medföra ytterligare vindfällen bland 
kantträden runt ytan. Förslag på trädslag för 
plantering är lönn, lind och fågelbär. 
(För)sommartorka kan vara en riskfaktor vid 
plantering, varför initial bevattning kan vara 
lämplig  

Plantering av ca 25-30 träd (Lönn, lind, fågelbär). 
Tillsyn och bevattning vid behov under de 3 första 
åren. Hindrande och kvävande vegetation röjs 
kring nyplanterade träd. En uppskattning av 
kostnaden för planteringen ligger på ca 500 
kr/träd. Då förutsättes att träden är ca 1,5 m höga 
och når över befintlig vegetation. 

13 13 Utsikts-
berget

Utsiktsberget bevaras öppet med fri sikt över 
Mälaren. Utebliven röjning av rotuppslag och övrig 
buskvegetation kan snabbt försämra sikten

Regelbunden röjning inklusive den nordvästra 
kilen. Enstaka lågväxta enar, nyponsnår, fläder 
mm. kan sparas. 

14 14 Båtklubbs-
klacken

Den befintliga ädellövlunden ska bevaras. 
Biotopen är långsiktigt mycket stabil. 

Området lämnas för fri utveckling. Trädfällning 
eller röjning påverkar naturvärdet negativt. En zon 
närmast runt båtklubbens förrådslänga hålls 
öppen genom röjning. I övrigt ska säkerheten 

15 15 Ekkilen

Den stora eken ska värnas och konkurrerande träd 
hållas undan. 

Tyngre torrgrenar på eken, som kan utgöra en 
säkerhetsrisk i framtiden, ska kapas av. Slån som 
tidigare funnits på denna plats och naturligen hör 
till denna miljö kan lämpligen släppas upp. 

16 16 Lind-
backen

Lämpligt mål för slänten är att låta linden växa till 
och ge den tillräckligt utrymme. Flera av dom 
övriga träden står nära befintliga ledningar och kan 
av resp. ledningsrättsinnehavare behöva beskäras 
eller fällas på sikt. 

Träd som står trångt och är i sämre kondition är 
lämpliga att avverka. Linden ska kontinuerligt 
hållas fri från konkurrerande träd. 

17 17 Stor-
skogen

Storskogen bör bevaras och utvecklas som en 
barrblandskog med träd i alla åldrar. En 
förutsättning för en kontinuitetsskog med löpande 
föryngring är att underröjning ej sker och att 
självföryngring i luckor sparas. Ett inslag av stående 
och liggande död ved är önskvärt med tanke på 
den biologiska mångfalden (insekts- och fågelliv). 

Trädfällning i området ska ske selektivt och ytterst 
återhållsamt. Mindre träd och självsådda plantor 
ska alltid sparas för att säkerställa återväxten på 
sikt. Spara även torrträd, högstubbar och något 
vindfälle med tanke på fågellivet. En zon närmast 
fornlämningen hålls fri från träd och buskar. 

18 Bollplanen Gräsklippnin

19
Esters 

promenad
Gräsklippnin
g

Röjning med röjsåg i diken på båda sidorna av stigen

20
Redskaps-

skjulet

21
Bad-

bryggan
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