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VAD ÄR BIOLOGISK 
MÅNGFALD?

• Variationsrikedom = biologisk 
mångfald

• Avgörande för människan 
• Jorden och organismer



HOT MOT DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

Av jordens ca 8 miljoner djur-och växtarter riskerar ca 1 miljon 
att utrotas under det kommande seklet.



VAD ÄR EKOSYSTEMTJÄNSTER

”I städer och tätorter förser växter 
och djur vårt samhälle med 
mängder av produkter och 
tjänster. Bland annat ger växter 
oss syre, föda och byggmaterial 
och skyddar oss från extrema 
väder. Bin och andra insekter 
pollinerar våra grödor. Alla dessa 
nyttor som naturen ger oss och 
många därtill – kallas 
ekosystemtjänster. ”

/Boverket

Stödjande

Reglerande

Försörjande

Kulturella



PRIVATA AKTÖRERS ROLL 

• Vad kan HSB Södertörn och en 
BRF göra?



HSB SÖDERTÖRN FASTIGHETSUTVECKLING

• Strikta miljökrav i AF 

• Projektering med miljön i fokus.

• Energirådgivning & Grön utvecklingsplan.



HSB BRF LEJONET
NYNÄSHAMN

• Utemiljö
• Brister på gården 
• Ingen biologiska mångfalden 
• Behov av klimatanpassning

 Platsanalys 

Bild: Google maps



GESTALTNINGS
PROCESSEN

Dialog med styrelse & boende: 
• Sociala ytor
• Träd, buskar & planteringar
• Rätt växt på rätt plats
• Riskbedömningar

 Grön utvecklingsplan



KOMMUNPLAN FÖR GRÖNSTRUKTUR 
OCH SPRIDNINGSVÄGAR

• Grönstruktur & spridningsvägar 
• Fåglar, insekter & andra djur 
• Grönt stråk

 Analys

Brf Lejonet

Bild: Nynäshamns kommun



BRF LEJONET -
FÖRUTSÄTTNINGAR

• Dålig vattenavrinning -
översvämningar

• Låg användning 
• Björken 
• Lekplatsen 
• Främja biologisk mångfald



FÄRDIG UTOMHUSMILJÖ

• Björken kvar – höga mervärden 
• Ny gräsmatta - absorberar vatten 
• Plattor & dränerande material 
• Fler sociala ytor 
• Lekplatsen flyttas 
• Mycket blommor 
• Belysning - ökad trygghet
• Spridningsvägarna 



HÅLLBARA VÄRDEN

• Reglering av buller
• Rening av vatten
• Pollinering
• Rekreativt värde
• Trygghet
• Social interaktion
• Ekologiskt samspel



EKONOMISKA FÖRDELAR

• Ökar värdet 
• Skydd mot extremväder 
• Förebygger kostnader 
• Effektivare skötsel 
• Grönare, attraktivare och 

friskare stad & invånare



GRÖN UNDERHÅLLSPLAN

• Framtida underhåll 
• Planerade investeringar
• Minskar akutåtgärder 
• Lägre kostnader över tid
• Tydliga mål & strategier



VAD KAN HSB SÖDERTÖRN GÖRA?
• Markavtalen 
• Skötselplaner och förbättringar
• Kompetenta medarbetare 
• Elektrifiera maskinparken 
• Skonsam ogräsbekämpning



GRÄSYTOR 

• Spara vilda blommor 
• Ängsblommor 
• Behövs hela gräsytan klippas?



LÖVHANTERING 

• Tugga löven - låt massan ligga
• Jordförbättring i rabatterna
• ”Städa” inte bort allt
• Maskar och insekter
• Naturlig gödning



PRAKTISKA TIPS 

• Insektshotell
• Plantera växter som uppskattas 
• Fågelholkar & fågelbad
• Grova trädstammar 
• Stubbar i naturmarken



HÄNSYNSHIERARKIN

1. Undvika påverkan
2. Minimera påverkan
3. Restaurera påverkan
4. Kompensera



SUMMERING 

• Bevara den biologiska mångfalden 
• Största hoten mot planeten & 

mänskligheten

 Läs gärna HSB:s 
klimatanpassningsguide
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