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Hållbara uteplatser
Vårt mål är att utemiljöerna vid olika boenden i staden
ska vara inspirerande och inbjudande samtidigt som de
bidrar till ett mer hållbart Göteborg.
Utemiljön vid äldreboenden och
boende med särskild service är
oerhört viktig eftersom de boende
med nedsatt rörelseförmåga är mer
beroende av att ha väl utformade
och tillgängliga utemiljöer i sitt
närområde. Väderskyddade platser är
därför viktiga året om för att skydda
mot sol, vind och regn.
Dåligt planerade utemiljöer kan
resultera i att de boende inte kan eller
vill vistas där och då går de miste om
de hälsoeffekter de får av att vara
utomhus. Det är därför viktigt att
beskugga de ställe där de boende
ofta vistas, minska luftföroreningarna
på uteplatserna, dämpa buller och
skapa inbjudande utemiljöer.
En hälsosam utemiljö ska bidra till
att alla våra sinnen stimuleras. Det
kan vara i kontakt med växter och
annat i omgivningen, dofta, känna,
smaka, men också att lyssna på t.ex.
prasslande växter, kvittrande fåglar
och porlande vatten. Det är viktigt
att det finns olika sorters miljöer som
ger möjlighet till både aktivitet,
umgänge och vila, beroende på
behov.
Det är också viktigt att man kan följa
skiftningar mellan årstider för att de

äldre ska ha lättare att orientera sig i
tid och rum.
Här spelar grönska en viktig roll
– träd och buskar ger skugga och
renar luften och gröna ytor dämpar
buller. Studier har visat att möjlighet
till fysisk aktivitet, annan rekreation
och återhämtning i natur- och
grönområden påverkar människors
förmåga att återhämta sig från stress
samt bidrar till att öka hälsan.
Vi verkar för att skapa och restaurera
fungerande ekosystem, öka den biologiska mångfalden, minska antalet
hårdgjorda ytor, skapa gröna tak och
väggar, separera dagvatten där det
är möjligt, plantera träd och buskar
samt skapa solskyddade miljöer. Vi
strävar också efter att skapa giftfria
utemiljöer och ett led i det är att fasa
ut olika material från uteplatserna.

En gemensam insats krävs
Ett första steg för att skapa hållbara
gårdar och kunna säker ställa att
dem når upp till dessa förhållanden
är att vi hjälps åt och har förståelse
för att stora omställningar tar tid.
Efter varje punkt som tas upp i
följande avsnitt sammanfattas några
av de pedagogiska fördelar och
ekosystemtjänster som är kopplade
till just den punkten.

Vad är ekossystemtjänster?
Många av naturens processer gynnar
oss människor utan att vi tänker på
det. Bin pollinerar växter, våtmarker
renar vatten, äppelträd ger oss frukt

och grönska dämpar buller och
reglerar det lokala klimatet. Allt det
här kallas för ekosystemtjänster
och är kort och gott tjänster som
naturen erbjuder oss – gratis!
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Försörjande: Materiella tillgångar
så som mat, medicin och material.
Reglerande: Specifika funktioner
så som luftrening, vattenrening
och klimatreglering.
Kulturella: Immateriella värden så
som rekreation och estetik.
Stödjande: Funktioner som stödjer
de andra ekosystemtjänsterna, till
exempel fotosyntes och
biologisk mångfald.

Slåtter och högt gräs
På flera platser väljer vi att omvandla gräsytor på
lämpade delar av gården till slåtterytor.
Slåtterängen slås en till tre gånger
per år istället för att kontinuerligt
klippas. Detta görs för att gynna
den biologiska mångfalden då ängar
fungerar som både livsmiljö och
nektarkälla för insekter, kärlväxter
och svampar. Slåtterängarna har
också ett rekreationsvärde då de är
vackra att titta på.
Högt gräs medför ofta en oro för
fästingar. Som alltid när vi rör oss i
naturen, är det svårt att garantera en
fästingfri miljö. Däremot är risken för
fästingförknippade sjukdomar liten
och minskar ytterligare om om man
är snabb på att plocka bort dem.

Mångfald ger
motståndskraft
Biologisk mångfald, även kallat
biodiversitet, är ett begrepp som
definieras som variationsrikedomen
bland alla jordens levande organismer. Det finns tre delar av biologisk
mångfald.
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Genetisk diversitet: Hur stor
skillnaden är mellan individer eller
populationer inom en art.
Artdiversitet: Hur många olika
arter det finns inom ett område
eller ekosystem.
Ekosystemdiversitet: Hur många
olika ekosystem det finns inom ett
område.

En hög biologisk mångfald inom ett
specifikt område ökar motståndskraften mot olika störningar, t.ex.
stormar, skogsbränder och sjukdomar. Ju fler system, arter och
genetiska variationer det finns,
desto större är chansen att det
finns organismer och ekosystem
som inte slås ut av till exempel ett
sjukdomsutbrott och desto större
blir återhämtningsförmågan efter
störningen.

Hårdgjorda ytor
Vårt mål är att minska användandet av hårdgjorda ytor.
Vid ny- och ombyggnationer eftersträvas att minska
användningen av till exempel asfalt och konstgräs.
Dessa underlag ställer höga krav
på att de ytor som anläggs har ett
tydligt syfte och utformning. Asfalt,
konstgräs och liknande underlag
används vid ytor där tillgängligheten bör beaktas eller där det finns
en förhöjd risk för slitage. Vid större
sammanhängande ytor används
främst gräsmattor, även om de kan
bli blöta och leriga vissa tider på
året. Blöta gräsmattor är känsligare
och slits mer vid än torra och därför är
det viktigt att de är rätt dränerade men
även att utsatta områden förstärks.

Flera positiva effekter
Det finns flera fördelar med gräsmattor gentemot asfalt eller konstgräs. Bland annat dämpar rätt placerade gräsmattor buller bättre, vilket
är en viktig aspekt i en urban miljö,
och bidrar till den biologiska mångfalden genom att gynna till exempel
daggmaskar och födosökande fåglar.
En annan viktig fördel är gräsets
positiva effekter för dagvattenhanteringen (regnvatten, vatten från snösmältning och annat tillfälligt vatten
på markytan). För att undvika stora
vattenflöden och förorenat vatten

behöver marken släppa igenom

dagvatten så att det kan tränga ner
i grundvattnet istället för att rinna
uppe på markytan.
En hårdgjord yta så som asfalt släpper
igenom väldigt lite vatten och när
vattnet rinner över asfalten förs
föroreningar med som förr eller
senare hamnar i floder, sjöar och hav.
Det är därför bättre med gräsmattor
eftersom de släpper igenom vattnet
och samtidigt fångar upp en del av
föroreningarna. Utöver det här finns
det ett rekreationsvärde i grämattor
– de är sköna att gå på och bidrar till
en grönare miljö.

Buskar
Vi vill se fler buskar på uteplatserna eftersom de erbjuder
många olika ekosystemtjänster och är ett trevligt grönt
inslag.
Det gör vi genom att låta befintliga
buskage stå kvar om det är möjligt
när ett nytt boende planeras eller
genom att plantera nya buskar, både
på nya och äldre uteplatser. Precis
som andra gröna ytor hjälper buskar
till med dagvattenhanteringen, dels
genom att bladen fångar upp regnvatten direkt och dels genom att
rötterna tar upp vatten. De öppna
och mjuka planteringsytorna under
buskarna hjälper till att dämpa buller
från trafik och andra verksamheter i
staden. Även biodiversiteten gynnas
till en viss grad eftersom buskar
erbjuder skydd åt fåglar och andra
små djur.

Solskydd
En viktig anledning till varför lokalförvaltningen vill öka antalet buskar
på uteplatserna är att det är ett
naturligt solskydd som samtidigt
sänker temperaturen. Genom att
placera buskage där de boende
gärna vistas till exempel vid utemöblemang, kan vi minska mängden
skadlig strålning som de utsätts för.
Buskage kan användas som rumsskapande element och kan vid rätt
placering och utformning bidra till
att de boende känner att de har
kontroll över sin närmsta omgivning.

Träd, fallfrukt och bär
Precis som med buskar så planterar lokalförvaltningen
träd på både nya och gamla uteplatser samt behåller
befintliga träd så långt det är möjligt.
Det gör vi för att även träd har
många positiva egenskaper, inte
minst ger de skugga, hanterar dagvatten och förbättrar luftkvaliteten.
De är dessutom väldigt bra på att
förbättra lokalklimatet, alltså klimatet i deras direkta närhet, då de
bland annat har en avkylande effekt.

Ett hem för många
Träd är också en källa till nektar och
frukt och erbjuder boplatser och
livsmiljöer åt bland annat insekter,
fåglar, lavar, svampar och mossor,
vilket gynnar den biologiska mångfalden. Stora, gamla träd är särskilt
viktiga för mångfalden. Det är viktigt
att vi hjälps åt att värna om gårdarnas
träd, de är känsligare än vad man kan
tro. Kom ihåg att inte rispa i stammarna,
inga grenar får brytas och nyplanterade träd med planteringsstöd
behöver tid för att etablera sig på
sin nya plats.

Fruktträd eller bärbuskar?
All frukt på gården är er att göra vad
ni vill med! Saft, sylt och paj är några
exempel på vad ni kan göra. Lokalförvaltningen har som ambition att
välja fruktträd efter verksamheternas
förutsättningar och därmed anpassa mognadssäsong efter aktiviteten på boendet. Trots detta kan det
förekomma gårdar där frukten mognar
under semestern. Om det blir väldigt
mycket fallfrukt som ni inte kan göra
er av med kan ni bjuda in grannar
och anhöriga att få komma och ta
del av skörden.

Bidra till ekosystemet
En odling är ett utmärkt sätt att kombinera nöje med att
samtidigt bidra till en grönare utemiljö. Genom att själva
få plantera och ta hand om grödorna påminns de boende
om grundläggande saker som hur naturen och olika
kretslopp fungerar, matens väg från jord till bord och vad
vår roll i det hela är.
Det här kan leda till ökad förståelse
kring matproduktionen och varför
det är viktigt att ta vara på maten
och minska matsvinnet. Eftersom
många bor i städer idag osynliggörs
matproduktionen och maten ses
som något som alltid finns i affären.
Odling är även positivt för känslor
som tillhörighet och eget ansvar.
För att odla på gården krävs det att
odlingsområdet först markeras som
en pedagogisk yta (det här gäller
även för fjärilsrabatter), därefter är
det helt upp till er vad ni ska odla.

Vill ni odla? Kontakta oss!
Lokalförvaltningens kundmottagning ska alltid kontaktas vid
planering av pedagogisk odling. Då
inleds en dialog om val av placering,
utformning och skötsel av odlingarna. På så vis kan alla olika aspekter
lyftas fram och de gemensamma
planerna för gårdens framtida
utformning samverka. Därefter
skrivs ett avtal, en ansvarsfördelning,
mellan verksamhet och lokalförvaltningen. Verksamheten har då

ansvaret för den pedagogiska ytan
året om, för skötsel, drift, underhåll
och eventuellt återställning.
Om ni vill odla i land eller i odlingslådor får ni själva bestämma, kom
ihåg att använda obehandlat trä.
Tänk även på att upphöjda
odlingsbäddar ökar tillgängligheten
så att alla kan vara med och odla.
För att öka förståelsen för kretsloppet ännu mer kan ni även göra
en kompost där odlingsavfall kan
läggas (inget matavfall får slängas här). Se till att komposten är
råttsäkrad!

Odlingstips
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Broccoli
Morötter
Pumpa
Purjolök
Rabarber
Ringblomma
Solrosor
Örter och kryddväxter

Vatten och näring
Det är viktigt att se till att det finns
tillgång till möjlighet att vattna era
odlingar. Under sommarhalvåret
kan det bli väldigt varmt och vissa
växter kan behöva vattning flera
gånger om dagen för att må bra, då
är det viktigt att det är enkelt för er
att vattna.
En bra regel när det gäller vattning
är att jorden ska bli helt genomfuktig när du vattnar och att man
vattnar i omgångar och låter
vattnet sjunka ned i jorden innan
man vattnar mer. Är du osäker på
om jorden är genomfuktig så kan du
gräva lite i en yta där det inte finns
växter och se om den är torr längre
ned, då behöver du vattna mer.
Är det lite större odlingar så vattnar
ni med fördel med slang. Är det en
lite mindre låda som ska vattnas kan
det räcka med vattenkanna.
Med hjälp av en eller flera regnvattenstunnor kan man samla
dagvattnet till bevattning av odlingarna. Kanske finns det ett lämpligt
förrådstak i närheten av odlingarna?
Kontakta lokalförvaltningen för råd
och konsultation.
Näring är viktigt att ge till vissa
växter, men inte alla. Detta beror
helt på vad växten har för egenskaper och vad syftet med odlingen
är. Ätbara växter så som pumpor
och squash vill gärna ha näring och
mycket vatten under säsong för att
få en god och stor frukt.

Har du däremot ängsblommor i dina
lådor så vill de absolut inte ha någon
näring, men dock lite vatten då och
då. Prata med markingenjören i ditt
område för att få tips och råd.

Fågelbord och fågelholkar
För att gynna fågellivet och få mer
fågelsång på gården är fågelholkar
eller fågelbord ett bra alternativ.
Låt de boende själva vara med och
bygga holkarna, så väver ni samman
nytta med nöje.
Använd obehandlat trä för holkarna
och sätt upp dem i skugga. För att
undvika att skruva i levande träd kan
holkarna fästas med band runt stammen. Banden ska ses över varje år
för att säkerställa att de inte stryper
trädet. Det går också att fästa dem
på en pinne eller döda högstubbar.

Fjärilsrabatter
Antalet insekter i världen minskar
kraftigt till följd av bland annat
intensivt jordbruk, pesticider och
klimatförändringar, vilket resulterar
i brist på mat och boplatser. Om
hundra år kan alla insekter vara
utrotade om utvecklingen fortsätter
i samma takt som idag. Eftersom
insekter utgör en viktig del i många
av våra ekosystem, där de bland
annat pollinerar växter som blir
den mat vi äter, är det här ett stort
problem.
Ett enkelt sätt att hjälpa fjärilar,
skalbaggar och andra insekter är att
anlägga en fjärilsrabatt. Rabatten
fungerar som en nektarkälla för
fjärilarna och är samtidigt ett vackert
inslag på skolgården. Fjärilar dras till
färgstarka, doftande växter. Lavendel är en höjdare, men även krydd-

växter som timjan och mynta lockar.
Det här gör att fjärilsrabatten går
utmärkt att kombinera med kryddodling eller en sinnesrabatt där barnen
får känna, smaka och lukta på olika
växter med olika färg, höjd och textur.

Få fjärilarna att trivas
För att fjärilarna ska trivas gäller
det att skapa en bra miljö för dem.
Anlägg rabatten i ett varmt och
skyddat läge och placera gärna
några stenar intill. Stenarna lagrar
värme vilket gör att det blir varmare
runtomkring. Då fjärilar genomgår
olika stadier är det bra om det finns
växter som även passar för äggläggning och larverna, till exempel
brännässlor.
Plantera nässlorna i en egen
odlingslåda så att de inte sprider sig
till intilliggande odlingar.

Tillverka ett badhotell
Det är enkelt att göra ett vattenbad
för fjärilarna. Ta ett grunt fat och fyll
på med vatten och lägg i glaskulor
eller något annat som insekterna kan
stå på när de dricker. Placera sedan
badet vid rabatten så att insekterna
har direkt tillgång till dricksvatten.

Bygg och sätt upp ett
insektshotell
Ett annat sätt att hjälpa insekter är att
sätta upp insektshotell så att vildbin
och andra insekter får någonstans att
bo. Om vi hjälper bina med boplats
så gynnar vi samtidigt pollineringen.
Färdiga insektshotell finns att köpa
men det går också att bygga egna av
till exempel en hylla och ull, vassrör,
kottar, småpinnar och borrade
träbitar (använd obehandlat trä).
Materialen används för att skapa olika
rum i hotellet så att insekterna kan

välja det som passar dem bäst. Glöm
inte att sätta upp ett nät på framsidan så
att fåglarna inte äter upp hotellgästerna.
Sätt upp hotellet på ett soligt men inte
alltför utsatt läge, gärna med många
blommor i närheten. Hotellet bör
fästas på fristående pinne eller döda
högstubbar. Undvik alltid att skruva i
levande träd!

Odlingstips
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Bolltistel
Buddleja
Heliotrop
Isop
Lammöron
Lavendel
Mynta
Oregano
Solhatt
Timjan

Giftfria utemiljöer
I många av de produkter som idag kan förekomma i vår
närmiljö finns det ämnen som är eller misstänks vara
skadliga för oss.
Lösa material av detta slag som har
förts till gårdarna ligger på verksamheterna själva att ta hand om.
Lokalförvaltningen kontaktas gärna
om önskemål att plocka bort dessa
föremål.

Rör, kablar och sladdar
Många plaströr, kablar och sladdar
är gjorda av PVC-plast, vilket ofta
innehåller tungmetaller, ftalater eller
bisfenol A. Det är därför inte lämpligt
att till exempel låta vatten stå i plaströr som inte är avsedda för dricksvatten, speciellt inte om solen ligger
på och värmer upp plasten.

Behandlat trä
Trä som är tänkt för utomhusbruk
är många gånger behandlat med till
exempel kreosot, arsenik, koppar
eller krom för att det ska hålla bättre.
Välj därför obehandlat trä till odlingskragar, byggen med mera. När en
äldre träkonstruktion eller en del av
en träkonstruktion i tryckimpregnerat
trä behöver bytas ut väljer lokalförvaltningen trä som inte är tryckimpregnerat, även om det nya träet
inte ser ut som kvarvarande trä till
färgen.

Bildäck
Bildäck används ofta som gungor
eller odlingskragar men då de
innehåller bland annat PAH:er,
ftalater och tungmetaller bör detta
undvikas. Odling av ätbara växter
i gamla bildäck är direkt olämpligt
eftersom växterna kan ta upp
tungmetallerna ur jorden.

Övrig utrustning
Ibland önskar verksamheten tillföra
egen utrustning till gården, detta
kan vara allt från ändamålsenlig
aktivitetsutrustning till mindre båtar.
All utrustning som lokalförvalningen
tillfört till gården genomgår strikta
kontroller både inför inköp och sen
vid kontinuerlig besiktning för att
kunna säkerställa att utrustningen är
fri från giftigt innehåll samt är fri från
farliga mått där man kan fastna och
göra illa sig. Även när övrig utrustning tillförs gården av verksamheten
eller anhöriga är detta fortfarande
precis lika viktigt. Kontakta alltid
lokalförvaltningen innan utrustning
eller material skaffas till gården. Då
kan vi ge stöd och konsultation i
vilka krav och riktlinjer vi har för en
säker utemiljö.

Tänk på det här innan
du tar med dig något
hemifrån!
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Vad är det gjort av? Kan det
innehålla något skadligt?
Vad är det tänkt att användas till?
I vilken miljö är det tänkt att
användas i? Ute/inne?

Kontakta alltid lokalförvaltningen
innan ni önskar tillföra något till
gården. På så vis kan vi tillsammans
undvika att skadliga material
hamnar i boendes vardagsmiljö.

Ordlista över farliga ämnen
Bisfenol A – Används framförallt vid framställning av polykarbonat- och
epoxiplaster. Misstänks vara hormonstörande.
Formaldehyd – Används som bindemedel i träskivor av olika slag. Allergi- och cancerframkallande.
Ftalater – Används för att göra plaster mjuka. Vissa är hormonstörande
eller reproduktionsstörande. Kan läcka från de produkter de ingår i.
Kreosot – Består av flera olika ämnen och är en restprodukt från torrdestillation av stenkol. Cancerframkallande. Innehåller ämnen som är
långlivade, giftiga och kan ackumuleras i biologisk vävnad.
PAH – Polyaromatiska kolväten. Finns i de oljor (HA-oljor) som används
för att bland annat göra gummi mindre visköst och bildäck mjukare.
Cancerframkallande.
PVC – Polyvinylklorid. En typ av plast som ofta innehåller tungmetaller, ftalater och bisfenol A.
Tungmetaller – Metaller som har en negativ påverkan på hälsa och
miljö. Till exempel bly, kvicksilver, koppar, arsenik och krom. Kan bland
annat orsaka diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
Källor: Kemikalieinspektionen, Vägen till en giftfri förskola

Telefon: 031- 365 00 00
E-post: lokalforvaltningen@lf.goteborg.se
Postadress: Box 5163, 402 26 Göteborg
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Kontakta oss om
du har fågor om
hållbara gårdar.
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