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Brf Jupiter har en omfattande utemiljö med både fungerande 
och mindre fungerande ytor. Föreningen har en vision om att 
utveckla den traditionella bostadsgården till en plats där också 
en tydlig parkkaraktär kan upplevas. Målsättningen är att de 
som bor och besöker området ska mötas av en grön och lum-
mig miljö där både naturinspirerande inslag möter befintliga 
och nya planteringar med en blommande vegetation.

Husen på fastigheten omgärdar en stor månformad bostads-
gård. Området byggdes mellan 1962-66 då också utemiljön 
formades. Gården är uppbyggd av flera cirkelformade ytor 
och symboliserar planeten Jupiters månar. Cirkelmönstret 
återkommer också i mycket av stenläggningen som finns. I det 
nya förslaget kommer utformningen i stort att bevaras då den 
fungerar och har ett kulturhistoriskt värde för platsen. Några 
undantag görs för att möta kundens ambition om en mer sköt-
seleffektiv miljö. Framförallt handlar det om att byta ut delar 
av vegetationen så att den blir mer anpassad för platsen samt 
skapa fler platser för samvaro och rekreation.   

Utemiljön har flera olika karaktärer. Allt ifrån de parklika platserna 
med högresta träd till områden med stora buskage och klippta 
gräsmattor. Dessa områden utgör en viktig stomme och är intres-
santa att arbeta vidare med. 

Flera av buskagen som omger det cirkelformade ytorna klipps 
årligen för att inte bli för stora för platsen. Med några års mel-
lanrum görs också en såkallad föryngringsbeskärning då hela 
beståndet klipps ner till marken. Detta skapar skötselintensiva 
ytor som kan effektiviseras genom att växtlighet med en lägre 

MÅLSÄTTNING/BAKGRUND

sluthöjd planteras. Vid föryngringsbeskärning blottas också 
öppna jordytor som är svårtskötta.  När beskärningen utgår kan 
vegetationen blomma och bilda frukt- och fröställningar som ger 
ett trivsamt intryck samtidigt som det gynnar pollinatörer och 
fågelliv. Alternativt att växter som är mer lämpade att beskära 
planteras.    

Längs låghusen, Kometvägen 25-61, sträcker sig långsmala plan-
teringar mot fasaden och intill entréerna. Växtligheten är varierad 
med både fungerande och mindre lämpliga arter för platsen. I stil 
med vegetationen i rundlarna blir en del arter för stora för platsen 
och kräver ett kontinuerligt underhåll för att inte täcka fönster o 
dyl. I flera planteringar förekommer rhododendronbuskarna som 
har ett stort värde. Dessa vintergröna buskar kommer bevaras vid 
en renovering och fortsätta pryda ytorna.  

Föreningen har en vision om att utveckla den tra-
ditionella bostadsgården till en plats där också en 
tydlig parkkaraktär kan upplevas. Målsättningen 
är att de som bor och besöker området ska mötas 
av en grön och lummig miljö där både naturinspi-
rerande inslag möter befintliga och nya plante-
ringar med en blommande vegetation.

Utemiljön är en stor del av fastigheten och ofta det största gemensamma rummet i en bostadsrättsförening, så också på 
Brf Jupiter. Att utveckla, förbättra och bevara utemiljön är viktigt inte minst för att kunna erbjuda en attraktiv boendemil-
jö för det som lever nära den. Genom att implementera ekosystemtjänster som ett naturligt inslag i utvecklingsarbetet 
bidrar fastighetsägaren till en mer hållbar och attraktiv miljö. 
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Det finns gott om sociala ytor i utemiljön på Brf Jupiter. Bland 
annat utgörs en av det största cirkelformade ytorna av boule-
bana med anslutande planteringar och utemöbler. De största 
samvaroytorna har en central placering i utemiljön. Mindre 
och mer ombonade samvaroytor saknas på området och kan 
med fördel utvecklas och förbättras mot ytterkanterna. På 
flertalet platser står bänkar utplacerade och ger möjlighet 
för vila. Ett arbete med att byta ut trädetaljerna på befintliga 
bänkar pågår. 

I den cirkelformade ytan mellan Kometvägen 31 och Grindtorp-
svägen 39 finns en korsgång lagd i storgatsten. Ytorna mellan 
gångarna utgörs av stenmjöl men skulle kunna utvecklas till 
planteringar med kryddor och andra blommande perenner i. På 
platsen skulle också mindre samvaroytor kunna skapas och bidra 
till en lugn plats för vila och rekreation. Pallkragarna som står 
på platsen idag skulle kunna flyttas till ett område som avses för 
odling. I stil med det andra cirkelformade ytorna omges platsen 
av ett klippt buskage.

Under den senaste tiden har renoveringar gjorts för lekplatser. 
Lekplatsområdena kommer därför lämnas utanför detta uppdrag. 
Vid granskning av hårdgjorda material på föreningen kan man 
konstatera att konditionen överlag är god. Varpå man kan anta 
att asfalt och flera markstensytor lagts om över tid. Ändring och 
omläggning av dessa ytor är därför inte aktuellt. Där problem 
förekommer eller åtgärd önskas finns ofta träd inblandande. I 
vissa fall har träd tagits bort, som i den cirkelformade ytan där 
tre pelarekar vuxit. I andra fall kan det handla om att träd med 
placering mitt i gångstråk och körvägar tas bort för att öka 
tillgängligheten och funktionen för snöröjning etc. 

Bilder från https://www.brfjupiter.se/ 

FAKTARUTA 

Byggnaderna på Brf Jupiter är ritade av arkitekterna C Strehlenert och 
O Elgquist vid HSB:s Riksförbund. Gården anlades i samband med 
byggnationerna av husen 1962-66 och har bevarats väl under åren 
även om viss renovering och nybyggnation gjorts. Ringarna i utform-
ningen i utemiljön symboliserar planeten Jupiters månar. 
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Bilder från utemiljön på Brf Jupiter - Oktober 2020. 
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Bilder från utemiljön på Brf Jupiter - Oktober 2020. 
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KONCEPT

I arbete med att vidareutveckla utemiljön på Brf Jupiter tar vi avstamp från kundens 
önskemål att förstärka parkkaraktären i området, göra sociala ytor tydliga samt förbättra 
vegetationen utifrån ett skötselperspektiv i anslutning till de cirkelformade ytorna och 
planteringarna längsmed Kometvägen 25-61.

För att nå målet om en utemiljö med en stark parkkaraktär 
behöver man bygga vidare på faktorer som förstärker detta. 
Genom att implementera ett ökat mellanskikt i vegetationen, 
nyplantering av träd, vårlöksängar samt andra ekosystemtjäns-
ter kan parkkaraktären förstärkas.  

Ett ökat mellanskikt i vegetationen görs med hjälp av solitär-
buskar med ett högt prydnadsvärde. Mellanskiktet skapar en 
balans mellan de höga träden och det låga bottenskiktet och 
ger dessutom en variation som idag saknas på platsen. Nyplan-
tering av träd säkerställer trädbeståndet över tid samt kan ge 
en ökad variation i vegetationen. 

Vårlöksängar höjer upplevelsen på platsen tidigt på säsongen 
och skapar sociala värden, samt gynnar pollinatörer som bin 
och humlor. Att lämna stammar från träd som behöver avver-
kas skapar på sikt boplatser för mikroorganismer, insekter och 
fåglar. Dessutom sparar man drivmedel genom att låta dem 
ligga kvar på platsen. Med rätt placering kan stammarna också 
skapa estetiska inslag. 

Där möjlighet finns kan fågelholkar sättas upp för att gynna 
fågellivet och dessutom skapa ett socialt värde för det som bor 
och vistas i området. 

Det finns också ett önskemål om att se över ytor som gynnar 
samvaro. I förslaget kommer därför befintliga platser ses över 
och nya skapas. Kring dessa områden planeras växtligheten 
för att blomma rikligt samt varieras över årstidsväxlingarna. På 
så sätt skapas trivsamma ytor som också gynnar pollinatörer. 
Nya planteringar föreslås omges av granitmurar för att ta upp 
redan befintliga material. För att bevara en röd tråd i utrust-
ningen (möbler och papperskorgar) kommer samma typ av 
sorter väljas. 

I planteringarna längs låghusen, Kometvägen 25-61 behålls 
utformningen och kantstenen runt om. Vegetationen byts ut 
bortsätt från rhododendronbuskar som inte infekterats med ro-
togräs. Valet av vegetation görs för att vara anpassad för platsen 
det vill säga sluthöjd, krav på solljus, näring och fukt.  
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PROCESSEN 
Innan spaden sätts i marken krävs mycket förberedelser och planering.

Nedan presenteras den process som HSB hjälper till med i samband med 
en utveckling av utemiljön. 

1

 Ett första besök görs på platsen. En dialog med beställaren hålls 
gällande önskemål, budget och förväntningar. Idéer om hur utemiljön kan 

utvecklas bollas och gestaltningsprocessen påbörjas.

2

3

4

5

6

7

En anbudsutvärdering görs och entreprenör väljs.

Slutbesiktning och överlämning till förvaltning.

Ett färdigt förslag har arbetats fram och godkännts av beställaren. 

Ett förfrågningsunderlag upprättas och skickas ut till olika entreprenörer.

Kontrakt skrivs och entreprenad påbörjas

Ett koncept för utemiljön tas fram och presenteras tillsammans med Ett koncept för utemiljön tas fram och presenteras tillsammans med 
material- och växtförslag för beställaren.  material- och växtförslag för beställaren.  
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Vegetationen runt de cirkelformade ytorna är i behov av åtgärd. Det klipps årli-
gen ner för att inte bli för stora för platsen och med jämna mellanrum skärs allt 
ner till marken. Detta skapar till slut buskage med ett risigt intryck. För att komma 

till bukt med detta är tanken att vidareutveckla dessa områden 
med hjälp av ny växtlighet. I vissa fall förespråkas formklippta 
häckar, men då av arter som lämpar sig för detta. I andra fall kan 
buskagen lättas upp, minska ner och istället göras om till ytor 
med en parkkaraktär.    

I utvecklingsarbetet arbetas flera Ekosystemtjänster in. Ekosys-
temtjänster är produkter och tjänster från naturen som bidrar 
till människans välfärd och livskvalitet. På Jupiter föreslås 
exempelvis att fler fågelholkar sätts upp för att gynna fågelli-
vet. Att boplatser för bin och andra insekter implementeras 
genom att rishögar lämnas kvar och insektshotell sätts upp. 
Att vegetation med en varierad blomningstid planteras för 
att gynna pollinatörer och öka upplevelsen på platsen och 
bidra med ett högt socialt värde. Tydliga platser för odling kan 
ordnas och också det bidra med en social plats där människor 
kan samlas, byta erfarenheter och trivas.    

Ekosystemtjänster innebär alla produkter och tjänster som 
tillhandahålls oss människor från naturen. Till exempel kan 
det handla om att rena luft, dagvattenhantering, sänka tem-
peraturer och erbjuda rekreativa och hälso samma miljöer 
som bidrar till ökad välfärd och livskvalitet (Boverket 2019).  
Genom att arbeta med ekosystemtjänster blir ute miljön både 
mer attraktiv och trivsam samtidigt som vi gör ett smart val för 
att skapa hållbara mångfunktionella platser.

FAKTARUTA 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som bidrar till människans välfärd och livs-
kvalitet. Ekosystemtjänsterna är indelade i 4 kategorier som alla samspelar med varandra.

Stödjande – fotosyntes, bildning av jordmån, biologisk mångfald

Reglerande – pollinering, luftkvalitet och vattenrening eller klimatanpassning

Kulturella – Hälsa, rekreation, friluftsliv 

Försörjande – spannmål, dricksvatten eller virke t. ex

Idegran, bok och avenbok är exempel på växter 
som lämpar sig att formklippa som häck. 
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Buskskikt

Fält och bottenskikt

Mellanskikt

Trädskikt

”Flerskiktade bestånd bildar en rumslig interiör och ger en genuin känsla 
av natur på en betydligt mindre yta än andra vegetationstyper. Samtidigt skapar den 
förutsättningar för miljöer med hög mångfald, både biologisk och upplevelsemässigt. 

-Strukturrika planteringar, Gröna Fakta 2009
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Målsättningen med växtkompositionerna är att skapa 
intressanta miljöer som höjer upplevelsen på platsen 
samt förstärka den befintliga parkkaraktären. Valet av 
vegetation är gjord för att variera över årstidsväxlingarna 
och gynna pollinatörer. Flertalet solitärbuskar är inritade i 
syfte att skapa balans mellen det höga trädskiktet och det 
lägre busk- och örtskiktet.  
  
Genom att implementera flera nya arter i utemiljön på Brf Jupi-
ter  kommer den biologiska mångfalden att öka samtidigt som 
variationen i ytorna bli större och upplevelsen högre. Målet är att 
förstärka den befintliga parkkaraktären genom att få in fler ”land-
skapslika” planteringar samt arbeta vidare med ett förstärkt mel-
lanskikt som få vara friäxande. Lökängar i utvalda gräsmattor höjer 
inte bara upplevelsen av platsen vårtid utan är ett viktigt inslag för 
de tidigaste pollinatörerna. 

Det befintliga trädskiktet förstärks med arter som har egenskaper 
som saknats på platsen. Det handlar om fler vintergröna individer, 
träd med röd bladfärg samt arter som har stammar som väcker 
uppmärksamhet. 

Större delen av utemiljöns planteringarna kommer bestå av 
friväxande buskar med inslag av solitärbuskar med egenskaper av 
vacker blomning, bladverk, frösättning eller växtsätt. 

På sociala platser i anslutning till samvaroytor föreslås att växt-
ligheten ska bestå av blommande perenner. Tanken är att höja 
upplevelsen på platsen men samtidigt bidra till att gynna polli-
natörer som bin och fjärlilar.  Växtligheten är vald utifrån platsens 
olika förutsättningar, det vill säga till gång på solljus, vatten och 
utrymme. 

Målsättningen med vegetationen är att i så stor utsträckning som 
möjligt låta den vara friväxande. Undantaget formklippta häckar 
som ger ett arkitektoniskt element i utemiljön. 

VEGETATION
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Exempel på perenner som är föreslagna till platsen. Exempel på lökväxter som är föreslagna till platsen. 
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T1 Abies concolor coloradogran th 175-200 cm Solitär

T2 Betula ermanii ’Blush’ kamtjatkabjörk ’Blush’ flerstam 3x kl 250-300 Solitär

T3 Cercidiphyllum japonicum FK Göteborg E katsura sol 4x kl 300-350 Solitär

T4 Fagus sylvatica `Purpurea´ blodbok högstam 4x kl 20-25 Solitär

T5 Picea omorika serbgran th 175-200 cm Solitär

T6 Pinus nigra ssp. Nigra svarttall högstam 4x kl 20-25 Solitär

T7 Prunus sargentii bergskörsbär sol 4x kl 300-350 Solitär

T8 Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 
’Koster’

pelarek sol 4x kl 350-400 Solitär

Solitärbuskar 

B1 Acer palmatum `Atropurpureum´ japansk blodlönn sol 4x kl 150-175 Solitär

B2 Acer tegmentosum manchurisk strimlönn sol 3x kl 150-200 Solitär

B3 Amelanchier laevis fk BÄCKLÖSA E, kopparhäggmispel sol co/kl 175–200 Solitär

B4 Cornus `Ivory Halo´ rysk kornell sol co/kl 100-125 Solitär 

B5 Cornus controversa `alternifolia pagodkornell sol 4x kl 250-300 Solitär 

B6 Cornus mas körsbärskornell sol 3x kl 175-200 Solitär 

B7 Euonymus alatus vingad benved sol 4x kl 125-150 Solitär

B8 Hamamelis x intermedia ’Arnolds Promise’ hybridtrollhassel sol 3x kl 150-175 Solitär

B9 Hydrangea paniculata ’Wim’s Red’PBR vipphortensia sol 3x kl 100-125 Solitär

B10 Magnolia kobus japansk magnolia sol 4x kl 200-250 Solitär

B11 Rhododendron (Ghent-Gruppen) ’Daviesii’ azalea sol kl 70-80 Solitär

B12 Rhododendron (Yak.-Gruppen) ’Silberwolke’ rhododendron sol kl 70-80 Solitär

B13 Rhododendron ’Cunningham’s White’ rhododendron sol 4x kl 100-120 Solitär

B14 Taxus × media ’Green Mountain’ hybrididegran sol co/kl 60-80 Solitär

B15 Viburnum carlesii `Aurora´ luktolvon sol 3x kl 80-100 Solitär

B16 Viburnum furcatum gaffelolvon sol co/kl 50-60 Solitär

Littra Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet CC Antal

VÄXTLISTA

Littra Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet CC Antal

Träd
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B17 Viburnum plicatum f. tomentosum ’Mariesii´ japanskt olvon sol 3x kl 100-125 Solitär

B18 Viburnum rhytidophyllum rynkolvon sol 4x kl 150-175 Solitär 

Buskar

B19 Carpinus betulus E avenbok häckplanta 30

B20 Cornus sericea `Flaviramea´ gullkornell busk 3,5l 70

B21 Cornus sericea `Kelseyi´ tuvkornell busk 3,5l 60

B22 Hydrangea arborescens ’Strong Annabelle’. vipphortensia busk 3,5l 60

B23 Lonicera caerulea var. Kam. ANJA E blåbärstry busk 3,5l 60

B24 Malus toringo var. sargentii fk Eskilstuna E bukettapel busk 3,5l 80

B25 Physocarpus op. `Little Angel´ smällspirea busk 3,5l 60

B26 Prunus  laurocerasus `Otto Luykens´ lagerhägg busk 3,5l 70

B27 Rhus aromatica `Grow-Low´ doftsumak busk 3,5l 70

B28 Spiraea betulifolia `Tor E´ björkspirea busk 3,5l 70

B29 Spiraea japonica `Little Princess´ dvärgpraktspirea busk 3,5l 60

B30 Symphoricarpos `Arvid´ E prydnadssnöbär busk 3,5l 60

B31 Taxus baccata `Repandens´ krypidegran busk 3,5l 60

B32 Taxus x media `Hilli´ idegran häckplanta 30

Perenner 

P1 Achillea millefolium `Red Velvet´ röllika 9x9 35

P2 Actaea simplex `Brunette´ höstsilverax 9x9 40

P3 Alchemilla `Epipsila´ liten praktdaggkåpa 9x9 35

P4 Allium schoenoprasum gräslök 9x9 35

P5 Anemone hybrida `Honorine Jobert´ höstanemon (vit) 9x9 35

P6 Anemone tomentosa `Robustissima´ höstanemon (rosa) 9x9 35

Littra Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet CC Antal
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P7 Bergenia `Baby Doll´ hjärtbergenia 9x9 35

P8 Calamagrostis acu. `Karl Foerster´ tuvrör 2l 50

P9 Calamagrostis brachytricha diamantrör 2l 40

P10 Calamintha nepeta stenkyndel 9x9 35

P11 Echinacea purpurea `Magnus´ solhatt 9x9 30

P12 Epimedium grandiflorum japansk sockblomma 9x9 35

P13 Epimedium x versicolor ’Sulphureum’ blekgul sockblomma 9x9 35

P14 Euphorbia epithymoides ’Bonfire’PBR gulltörel 9x9 35

P15 Geum `Mai Tai´ nejlikrot 9x9 35

P16 Gillenia trifoliata trebladsspira 9x9 40

P17 Hakonechloa macra hakonegräs 11x11 35

P18 Hakonechloa macra `Aureola´ gulbrokigt hakonegräs 9x9 35

P19 Hosta `El Nino´ funkia 9x9 35

P20 Hosta `Halcyon´ blåfunkia 9x9 35

P21 Hosta Fortunei-Gr. `Hyacinthina´ blomsterfunkia 9x9 35

P22 Hylotelephium `Herbstfreude´ kärleksört 9x9 35

P23 Lythrum salicaria `Blush´ fackelblomster 9x9 30

P24 Miscanthus sinensis `Kleine Fontäne´ glansmiskantus 2l 50

P25 Miscanthus sinensis `Malepartus´ glansmiskantus 2l 70

P26 Molinia caerulea arundinacea `Karl Foerster´ jättetåtel 2l 60

P27 Salvia officinalis kryddsalvia 9x9 35

P28 Sesleria autumnalis höstälväxing 9x9 35

P29 Waldsteinia ternata gullgröna 9x9 35

Littra Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet CC Antal
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Klätterväxter

K1 Clematis `Paul Fragrans´ alpklematis A-kval, co Solitär

K2 Parthenocissus quinquefolia klättervildvin A-kval, co Solitär

Lök- och knölväxter

L1 Corydalis solida nunneört

L2 Crocus tommasinianus snökrokus 

L3 Eranthis hyemalis vintergäck

L4 Fritilaria meleagris kungsängslilja

L5 Galanthus nivalis snödroppe

L6 Narciss `Thalia´ orkidenarciss

L7 Narcissus poeticus `Geranium´ pingstlilja

L8 Puschkinia libanotica var scilloides porslinshyacint

L9 Scilla sibirica rysk blåstjärna

Littra Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet CC Antal
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Nya material som föreslås för platsen är hämtade med inspiration från 
befintliga i syfte att skapa en enhetlighet. 

Fler sociala ytor har implementerats i förslaget där en ny möbelgrupp 
introduceras och utgörs av snurrbara fåtöljer med rygg- och armstöd. 
Trädetaljerna i möbelgruppen föreslås vara Jatoba för att knyta ihop 
den nya möbelgruppen med befintliga nyrenoverade parksoffor. 

Vid en av de större samvaroytorna föreslås att en pergola byggs. 
Pergola hjälper till att ta ner skalan på platsen och ger en mer intim 
känsla. Syftet är också att kunna erbjuda skugga varma sommardagar 
samt agera växtstöd åt klättrande vegetation. Nya planteringar 
i anslutning till den stora samvaroytor utgörs av cirkelformade 
blockstensmurar i granit. En idé som är tagen från den befintliga 
planteringen med vårdträdet i. Runda planteringar i anslutning till 
samvaroyta hittar vi också vid föreningens boulebana.  

Där mycket rotuppträngningar förekommer och asfalten blivit i 
för dåligt skick föreslås att ny anläggs. Överlag är asfalten i gott 
skick och behöver inte åtgärdas, detsamma gäller för större delen 
av betongmarkstensytorna.  Ränndalar längst det bredare kör och 
gångstråken samt kantsten är också material som kan bevaras utan att 
göras om.  

Där nya grillar förslås implementeras befintlig sort som finns i 
utemiljön sen tidigare

Fågelholkar byggs för att anpassas till olika arter och sätts upp i samråd 
med beställaren. Fladdermusholkar och insektshotell implementeras 
på flera platser och ökar den biologiska mångfalden. 

För att uppmärksamma bostadsrättsföreningens medlemmar om 
ekosystemtjänster som har implementerats efter renoveringen av 
utemiljön förslås att informationsskyltar sätts upp. En beskrivning 
som tydliggör varför man valt att bevara död ved i planteringar, varför 
fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell satts upp eller valet av 
vegetation för att gynna pollinatörer etc.  

MATERIAL
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INSEKTSHOTELL För att locka olika arter av insekter och solitärbin 
bör olika storlekar på borrhål i träet göras. Borr-
hålen bör vara mellan 1,5–12 millimeter. De små 
hålen ska vara flest. Hålen ska borras så djupt det 
går och det är viktigt att hålen inte blir flisiga. 
Björk eller furu ska användas.

Vedträn av lövved. Vedträna ska vara kluvna 
eftersom de då får färre torksprickor. Även 
andra träbitar eller riktigt torr barrved fung-
erar. Träet får inte vara impregnerat.  (Källa: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.
26f506e0167c605d56953cde/1552479881504/
Receptsamling%20Park%20Tr%C3%A4d-
g%C3%A5rd11-Insektshotell.pdf)

Ca 170 cm  hög

TYP 1
TYP 2

TYP 3

Ca 50cm  hög
Ca 100 cm  hög

Ca 65 cm  hög

Ca 110 cm bred

Ca 50 cm  bred
Ca 50 cm  bred

Diameter på stam ca 35 cm för 
att möjliggjöra borrhålsdjup 
på 12-15 cm.

Trälådan fylls med lövved och kottar 
och försluts med ett finmaskat nät 
för att förhindra att fåglar äter upp 
eventuella larver. 

Armeringsjärn

Armeringsjärn

Ca 35 cm  hög
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Pergolan som föreslås till den nya 
samvaroytan platsbyggs.  Måtten 
anpassas och en vajer i oregelbundet 
mönster monteras som ”tak”. För att 
klättrande växtlighet ska kunna leta sig 
upp monteras Vegtechs gröna vajer på 
några av pergolans stolpar.  
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D Ö D  V E D  L E V E R !
På grund av förändringar i miljön har många 
insekters  och fåglars naturliga livsmiljöer 
försvunnit. Ett sätt att hjälpa dem att hitta en 
boplats och platser att söka skydd har död ved 
lämnats kvar och insektshotell och fågelholkar 
satts upp. Den döda veden som lämnats kvar 
skapar viktiga boplatser åt insekter, mossor och 
lavar och på så sätt gynnas den biologiska 
mångfalden. Insektshotell lockar solitärbin som 
är viktiga pollinatörer.

Informationsskylt görs i svart plåt med vitt tryck. Storlek 297 x 420, liggande A3.  (U5 i principskiss)
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B I O L O G I S K 
M Å N G F A L D
En av de största orsakerna till varför bin 
och andra pollinatörer minskar är bristen 
på vilda blommor. Här har det därför 
planterats växter som attraherar pollinatörer 
och ger dem livsnödvändig föda. För att 
säkerställa tillgång på mat över säsongen 
är det planterat  tidiga vårlökar, växter 
som blommar på sommaren och tidig höst. 
Variationen på blomningstid förlänger 
upplevelsen av gården, ökar den biologiska 
mångfalden och bidrar till viktig rekreation 
för oss människor.

Informationsskylt 2,   görs i svart plåt med vitt tryck. Storlek 297 x 420, liggande A3. (U6 i principskiss)
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Bild för hur informationsskyltar monteras. Exempel på växtskylt i plåt. 
Ska finnas i anslutning till samtliga träd. 
Växtlista levereras i ett senare skede.
Upphängning i samråd med beställaren. 
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1.  Markytor utformas med lutning från hus och så att en god ytavvattning erhålles och vattenansamling ej uppstår. 
Takavvattning och dagvattenhantering ska fungera väl så att inte olägenheter eller skador på fastigheten uppstår. 
Lösningar med LOD förespråkas. Där ej LOD är möjligt leds dagvattnet till dagvattenbrunnar. 

2.  Samtliga växter som inte kan planteras samma dag som de levereras skall täckas eller jordslås i skuggigt läge. Rötter-
na skall hållas fuktiga. Planteringsdjup skall vara lika med planteringsdjupet i plantskolan om inget annat föreskrivs. 
Rotbeskärning utförs efter behov.

3.  Växtjorden skall vara fri från rotogräs. Jordklumpar och sten större än 50 mm i diameter samt främmande föremål får 
ej förekomma. 

4.  Växtbädd skall utföras enligt omfattning på ritningar. Samtliga växtbäddar skall utföras med en överhöjning på 100 
mm samt avjämnas före plantering och sådd.

5.  Samtliga vegetationsytor ska vara marktäckande efter två säsonger för att motverka skötselintensiva ogräsuppslag. 
Växtligheten placeras så att den inte täcker belysningspollare och dyl.

1 2

3 4

5

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR



PSSST ...
Du vet  väl att HSB Stockholm även  

erbjuder projektledning vid fasadrenovering, stambyten  
och mängder av andra tjänster?

För mer information gå in på 
hsb.se/stockholm 

Följ oss på instagram:
hsbistockholm


