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Brf Mörbyskogen 1  20170925 

   FÖRSLAG 

 

Behov av åtgärder i utemiljön – en kort översikt 

 

 

Syften med åtgärder i utemiljön 

• Utemiljön ska ge trivsel för oss boende i området och ge möjligheter till lek och 

samvaro 

• Bevara i stora drag den grundplan för rabatter, planteringar som funnits sedan husen 

byggdes 

• Behåll en balans mellan anlagda rabatter och planteringar och mer vildvuxna partier 

inkl träd och buskar 

• Förnya efter hand rabatter, planteringar och övriga inslag i utemiljön när det behövs 

• Komplettera med nya växter och andra inslag  

• Rabatter, planteringar och gräsmattor ska vara lättskötta och hållbara, dvs med jord 

och växter som tål och trivs i de olika miljöerna i området. 

 

Generellt 
- Samtliga lyktstolpar kommer att bytas och även få nya armaturer med Led-belysning 

- Snöbärsbuskar har tagit sig in många planteringar och ska på många ställen tas bort. 

- Ett sätt att underlätta och förbättra skötseln av gräsmattor och rabatter är att antingen 

sätta kantstål mellan vissa rabatter och gräsmattor eller att regelbundet kantskära gränserna 

mellan gräsmatta och rabatter. 

 

Här ges en kort översikt av behov och förslag för åtgärder i utemiljön, på både kort och 

lite längre sikt, dvs inom ca ett år och på längre sikt, dvs ca 2-10 år. Årlig regelbunden 

skötsel genom beskärning, ogräsrensning m.m. tas inte upp här. Här tas inte heller upp 

partierna med stora träd och buskar på mer naturskötta delar av området – för dessa tas 

en trädvårdsplan fram. 

Den här översikten togs fram för styrelsen av Bengt Rundqvist med stöd av 

utemiljögruppen och Betula Skog&Trädgård. 

 

Åtgärdsbehov som identifierats kommer att efter hand fångas upp i den årliga planen för 

åtgärder i utemiljön. För varje år görs en prioritering och samtidigt kommer denna 

behovsöversikt att vid behov ses över. 
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Mh 3-7 

 

Norra gaveln:  

- Buskar behöver föryngringsbeskäras.  

- Fläder tas bort och den stora rönnen uppstammas.  

- Få in vårblommande lökar 

- Eventuellt byta kantsten (avser sträckan med kantsten utmed gångvägen som löper utmed 

vägen Mörbyhöjden) och samtidigt byta en del av jorden för att underlätta plantering av 

vårlökar. 

Östra sidan av huset, entrésidan: 

- Två kassuner kommer att behöva åtgärdas och i samband med det förnyar vi rabatterna. 

- Byte av cykelställ 

Västra sidan av huset, balkongsidan: 

- Inga åtgärdsbehov för närvarande 

Sydvästra hörnet: 

- Föryngringsbeskär/håll in buskar 

 

Mh 9-11 
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Norra sidan av huset, entrésidan: 

- Buskar bör föryngringsbeskäras och mer regelbundet hållas in. 

- För att få miljön vid portarna mer inbjudande kan några av nuvarande buskar ersättas med 

rhododendron. 

- Vårblommande lökväxter 

- Se över om kantsten bör bytas 

Norr om entrésidan mot nya planteringen och lekplatsen till: 

- Se över om kantsten bör bytas 

- Eventuellt byte av cykelställ 

Södra sidan, balkongsidan: 

- Föryngringsbeskär buskar  

Östra och västra gavlarna: 

- Föryngringsbeskär och håll regelbundet in buskar 

Lekplatsen vid Mh 9-11 

Eventuellt bör leksand bytas 

Inga åtgärdsbehov i övrigt för närvarande 

Mh 13-17 

 

 

Öster om huset, öster om vägen: 

- Stora rosbuskaget föryngringsbeskärs och omfånget minskas. 

- Se över vilken kantsten som bör bytas 

- Gamla platsen för piskställningen, nu cykelparkering, bör fräschas upp och eventuellt bör 

fler cykelställ sättas in. Asfalten tas bort och ersätts med grusad yta. 
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-  

 

Intill huset på östra sidan, entrésidan 

- Kassuner kommer att åtgärdas och då behöver planteringarna åter ses över. 

- Buskar söder och öster om porten vid Mh 17 föryngringsbeskärs och eventuellt bör totala 

omfånget minskas. 

- Cykelställ söder om porten Mh 17 bör tas bort. 

- Kantsten bör bytas söder porten Mh 17. 

Väster om huset, balkongsidan: 

- Bänkar ska fräschas upp 

- Efter hand föryngringsbeskära buskar 

Norra gaveln: 

- Snygga till med några buskar till eller på annat sätt, eventuellt sätta fler stockrosor. 

Norr om vägen vid norra gaveln: 

- Föryngringsbeskär buskar, ta bort sly och och stamma upp stora häggen 

- Ta bort gammal dålig kantsten 
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Mh 19-23 

Västra sidan av huset, balkongsidan: 

- Den fina ”Isses plantering” som finns ska tas med i vanliga årliga skötseln. 

- Se även trädvårdsplan 

 

 

 

Stora öppna ytan mellan Mh 19-23 och lekplatsen: 

- En bit in från gångvägen i norr planteras grupper av syren för att skapa mer rumskaraktär. 

Mellan dessa syrengrupper anläggs en enkel pergola där en sittgrupp kan placeras. 

- Eventuell renovering av delar av gräsmattan 

- Eventuell anläggning av boulebana eller annat för social aktivitet. Här bör boendes intresse 

utvärderas. 

Gångvägen utmed Mörbyhöjden(mellan Mh 3 och 23) 

 

- Buskar fortsätter att föryngringsbeskäras och hållas in. 
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Mh 8-12 

 

Östra sidan, entrésidan: 

- Stora flädern vid Mh 8 bör föryngringsbeskäras 

- Buskar i sydöstra hörnet, bakom cykelstället, föryngringsbeskärs och en ny fläder planteras 

- Kantsten bör bytas norr om garageporten vid Mh 10 

- Cykelstället utanför Mh 10 bör bytas 
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Mh 14-16 

 

 

Norra sidan, entrésidan: 

- Kantstål behövs mellan gräs och plantering utmed hela husets norra sida för att underlätta 

skötseln. Alternativ kan vara regelbunden kantskärning. 

- För att få miljön vid portarna mer inbjudande kan några av nuvarande buskar ersättas med 

rhododendron. 

- Vårblommande lökväxter 

- Buskar runt sopstationen bör föryngringsbeskäras. Rosor närmast vägen bör tas bort. 

Lekplatsen vid Mh 14-16 

 

 

- Staket måste bytas ut. 

- För mer vuxna kan eventuellt ett enkelt utomhusgym anläggas, avgränsat från barnens 

lekytor. 

- Plantering av bärbuskar 

- Mellan lekplatsen och garagen: Se trädvårdsplan 
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Mh 18-22 

 

Östra sidan, entrésidan: 

- Planteringen i kurvan mot parkeringen ska göras snygg med nya buskar (Rosenspirea?) och 

vårlökar. 

- Buskar vid cykelparkeringen, f.d. platsen för piskställningen, ska föryngringsbeskäras. 

- Kassuner kommer att behöva åtgärdas och inom de områden som då måste grävas upp 

måste viss förnyelse ske av rabatter. 

Västra sidan, balkongsidan: 

- Föryngringsbeskär buskar 

 

Garagen 

Norr om garagen: 

- Röjning och uppstädning 

Söder om garagen: 

- Äppelträd ska beskäras bl a så det inte lutar in mot garaget. 

- Röd Prunus vid mellangaraget ska beskäras. 

 

 


