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Du som bor i bo-Du som bor i bo-
stadsrättsförening: stadsrättsförening: 
påverka genom att påverka genom att 
komma med för-komma med för-
slag på skötseln slag på skötseln 
av föreningens av föreningens 
grönytor!grönytor!











spansk skogssnigelspansk skogssnigel



blekbalsaminblekbalsamin



parkslideparkslide



Sol – kvälls-/morgonsol – skugga – halvskuggaSol – kvälls-/morgonsol – skugga – halvskugga





Ingen användning av konstgödsel





Ingen användning av bekämpningsmedel 



Öppen rishög året runt







Öppen komposthög året runt





Sammanhängande snår av buskar/träd





Avgränsningar bestående 
av lövfällande inhemska 

buskar och träd



Olika insektspollinerade buskar och träd

Björnbär, fjärilsbuske, hallon, lind, lönn,Björnbär, fjärilsbuske, hallon, lind, lönn,
rhododendron, rönn, sälg, vinbär, äpplerhododendron, rönn, sälg, vinbär, äpple







Ostörd jord med kvarlämnade löv under träd och buskar





Stora träd, ju grövre desto bättre



Gamla träd med döda grenar och hål i stammen



Veteranisering!Veteranisering!





Bilder fr. LänsstyrelsenBilder fr. Länsstyrelsen



Levande lövträd med röta och håligheter





Döda, liggande eller stående stammar



Blomsterplantering: olika insekts-
pollinerade arter, ju större yta 
och ju fler arter desto bättre



Tidigt blommande arterTidigt blommande arter



Senare blommande arterSenare blommande arter





Gräsmatta med olika inhemska 
arter, som slås max 2 ggr/år







Äng eller grusyta med olika inhemska arter





Varför begränsa sig till inhemska sorter?





Trädgårdsdamm eller liknande, helst utan fisk
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Locka vackra 
jättar till besök

Trollsländorna är våra störs-
ta insekter och i många fall 
oerhört vackra; skimrande i 
grönmetallic, mosaiktecknade 
i pasteller eller röda som blod. 
Många är vi som har minnen 

av trollsländor från badbryg-
gan på sommaren, eller har 
haft en trollslända som kom-
mit in i uterummet. Kanske 
har katten släpat in en troll-
slända?

Text och Foto: Magnus Billqvist, Trollsländeföreningen
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Näringsfattig mineraljord, sand, 
småsten eller större stenar



Stenmur eller motsvarande





Jordvallar eller slänter





Högar med stenar, stenpartier el motsv



Holkar med häckande fåglarHolkar med häckande fåglar







Byggnader, gamla träd
eller holkar där däggdjur

föder sina ungar





Hjälp insekterna på traven 
med bihotell, humlebon, hål
i stammar el motsv





Hur kan manHur kan man
själv gå vidare?själv gå vidare?





Enningervägen, HöörEnningervägen, Höör Ljungen, VeberödLjungen, Veberöd

Biparadiset, ÖrkelljungaBiparadiset, Örkelljunga Augustenborg, MalmöAugustenborg, Malmö



Naturskyddsföreningens årsbok för 2019:
”Naturligtvis” – biologisk mångfald i din trädgård! 

Björkelund, SimlångsdalenBjörkelund, Simlångsdalen



Tack för mig!


