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Trivselpolicy utemiljö/ på och mellan gårdar samt ytterområden 
 
 

 

 

SYFTE 

Trivselpolicyn syftar till att ge föreningens medlemmar en förtydligande beskrivning av 

styrelsens grunder för beslut på hur innergårdarna, utrymmen mellan gårdarna samt de 

yttre områdena (mot kommunal mark) bör se ut. 

I grunderna har olika önskemål beaktats så att möjlighet till nöjdhet kan tillgodose fler än 

optimalt för vissa. 

Ex: en del vill ha mycket sol och andra uppskattar mer skog med skugga som följd. 

Styrelsen försöker då att beakta båda önskemålen framför att välja ett av önskemålen. 

 

Trivselpolicyns text med fetstil här nedan är ledorden som granskas när önskemål om 

förändring kommer till styrelsen. 

 

►Innergårdar 

Naturlig eller planterad växtlighet som ger grönska på olika nivåer: 
 
- träd som ger skugga och möjlighet till fågelliv  
- buskar/ blommor, solitärer eller grupperade med möjlighet att skapa ”uterum” 

- öppna gräsytor som bidrar med ett ljust och luftigt intryck  

 

Annat av vikt: 
 
Ge möjlighet att efter samråd med fastighetsskötare sköta växtlighet på ”sin” gård för 
den som vill och trivs med det. 
Ge möjlighet till anordnad lek för barn. 

Ge möjlighet till att kunna grilla säkert. 

 

 

►Mellan gårdarna (utrymmena mellan A-B gård och B-C gård) 

 
- träd som ger skugga och möjlighet till fågelliv  
- öppna gräsytor som bidrar med ett ljust och luftigt intryck  

    

Ge möjlighet till lek för barn. 

 



 

►Yttre områden mot kommunens mark 

 
  Utmed gångstigen mellan Utmarkstigen och Västra Ringvägen: 

 

  En tätare men fortfarande glesväxt ”skogpark” jämfört med mellan gårdarna.  

  Skogspark i likhet med kommunens anslutande växtlighet intill. 

  

   

Utmed långsidan på A-gårdens övre huskroppar: 

   
 träd som ger skugga och möjlighet till fågelliv  
 öppna gräsytor som bidrar med ett ljust och luftigt intryck  

  

 Utmed långsidan på A-gårdens huskropp med lägenheter på 4 rum o kök: 

   
 träd som till största del skymmer Hemab: s verksamhet. 
 

  

 Utmed långsidan på C-gårdens nedre huskropp: 

   

parkeringsplats och några träd som avgränsar mot Sockenvägen och Västra Ringvägen. 

 

 


