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Gröna områden 

Varför en massa träd? 

Träd ger lä, dämpar dagvattenavrinning, utjämnar temperaturtoppar, renar luft, binder damm och 

producerar nytt syre. 

Träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden, i synnerhet stora, gamla träd. Såväl växter 

som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näringsfång.  

Träd ger höjd och karaktär åt våra gaturum och närmiljöer. De visar årstidernas växlingar och har 

positiva effekter för den psykiska hälsan. 

All fällning av träd som sker på kommunal mark ska gynna allmänhetens intressen. 

Detta innebär att vi är mycket restriktiva med att fälla friska träd. Läs mer på vår hemsida 

www.kristinehamn.se där du också kan göra en felanmälan om du vill ha en förändring i 

grönområden i din närhet. 

 

Skötsel av kommunens grönområden 

När kommunen sköter om sina grönområden ingår att upprätthålla skogens olika värden och att 

gynna den biologiska mångfalden gällande växter och djurliv. Det innebär att ett grönområde 

som kommunen genomfört åtgärder i ska vara artrika och åldersvarierade. 

När ett område har röjts färdigt körs virke och ris ut. Ibland måste vi vänta på att marken ska 

frysa till eller torka innan allt körs bort. Detta för att förebygga markskador. 

En del ris, stående och liggande döda träd lämnas kvar för att utgöra en faunadepå. Faunadepåer 

är inte positiva bara för insekter, mossor och svampar. De kan också utgöra attraktiva bomiljöer 

för till exempel igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna gynnar fågellivet. 

 

Tomtrör 

När kommunen ska genomföra åtgärder i ett grönområde letar vi upp tomtrören och märker upp 

dem. Dels målar vi tomtrören och dels märker vi ut röret med en stakkäpp som har en pil som 

pekar mot den kommunala marken. Vi är tacksamma om dessa markeringar lämnas orörda då det 

är viktigt att vi inte genomför åtgärder på privat mark.  

Var rädd om tomtrören! 

Lantmäteriet debiterar ca 20 000:- för en gränsutmärkning enligt deras hemsida i april 2018. 

 
Kojor 

Barn får gärna bygga kojor på kommunens mark. Vi vill att barn bygger kojor på kommunens 

mark! Kojbyggen stimulerar barns utveckling. Det allra bästa är om barnen använder material 

från platsen, såsom pinnar och ris. 

När barnen blir större och byter fokus i livet är det viktigt att föräldrarna ser till att sådant som 

inte fanns på platsen från början städas bort. 

 

  



 

 

Fågelholkar 

Fåglar kan ha svårt att hitta boplatser så vi är positiva till att allmänheten sätter upp fågelholkar 

på kommunens mark. När kommunen genomför åtgärder i ett grönområde ser vi över de 

fågelholkar som redan finns. De som är dåliga byter vi ut och kompletterar med nya fågelholkar 

där det saknas. 

Vi använder spik i aluminium när vi spikar upp holkarna. Det är mycket viktigt att inte använda 

spik av annat material! Stål/järnspik förstör klingor och andra maskiner när virket sågas. Vi sätter 

även ett identitetsnummer på holkar som sitter på kommunens träd. 

 

Trädgårdsavfall 

Tillgängliga och välkomnande grönområden gör 

Kristinehamn till en grönare stad att leva i. Om naturen 

används för upplag, trädgårdsavfall och rishögar blir det 

svårare för alla att ta del av naturen. 

Trädgårdsavfall gör att marken får för mycket näring och blir 

nässlornas, de höga växternas och sniglarnas favoritplats. 

Därför är det inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför din 

tomtgräns eller i park-/skogsmark. 

 

Olovlig anläggning på kommunal mark 

Kommunal mark ska kunna användas av alla. Felplacerade privata ägodelar kallas för olovliga 

anläggningar och får alltså inte placeras på kommunal mark. Runt om i kommunen finns det 

olovliga anläggningar. Det kan röra sig om komposter, vedupplag, uppställning av båtar, bilar, 

husvagnar, mindre skjul med mera. Dessa är placerade utanför den egna tomten. 

Allmänheten kan lätt tro att marken är privat och undvika att använda den. Marken kan även 

upplevas som skräpig. Det försvårar också kommunens skötsel av området.  

 

Så här ska du som fastighetsägare göra 

 Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark. 

 Om du har en olovlig anläggning, ta bort den snarast möjligt. 

 Om du behöver använda kommunal mark tillfälligt ska du söka tillstånd hos kommunen. 

 Om du vill sköta marken utanför den egna tomten på ett annat sätt än den skötsel 

kommunen erbjuder, kan du eventuellt teckna ett skötselavtal med kommunen. 

 
Vart tar virke och ris vägen?   

Det virke och ris som vi kör bort i samband med åtgärder i våra grönområden läggs antingen i en 

faunadepå eller säljs till olika ändamål. Det kan vara biobränsle till fjärrvärme eller virke som 

Stadsbondgården förvandlar till spisved. Det kan vara timmer eller massaved som blir brädor och 

mjölkkartonger. 

Kristinehamns kommun använder de pengar som ris och virke ger till ännu fler åtgärder i våra 

grönområden. Då får vi fler glada kommuninvånare. Det gillar vi på kommunen! 

Vi behöver din hjälp med att se till att ris och virke hålls rent från trädgårdsavfall och annat avfall. 
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Vi gillar inte trädgårdsavfall! 



 

 

 
 

”Fäll inte ett träd som skänker dig skugga.” 
     Arabiskt ordspråk 

Tekniska förvaltningen, Kristinehamns kommun 

Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn 
Tel: 0550-810 00 E-post: tekniska@kristinehamn.se 
www.kristinehamn.se V
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