
Motion nr 2 2023 angående lövkompost 

Ang: Lövkompostering  

Vi kör varje år ansenliga mängder organiskt material till soptippen, privat och via containern. Förra 

sommaren talade Lena Israelsson i sitt föredrag hos oss om tillverkningen av förstklassig odlingsjord 

via treårig kompostering av löv.  

 

Jag föreslår  

att vi bygger ett skjul utan tak med tre fack där vi samlar årets löv, ett fack per år. Vi kunde anlägga 

detta i närheten av klubbhuset, exempelvis mot kortväggen österut, för däruppe har vi som mest löv. 

Var och en kunde enskilt lämna löven där, och allt från arbetsdagarnas lövkrattning vore bara att 

köra dit. I början är det en skrymmande hög, men den sjunker ner fort. Man skulle kunna lägga ett 

jordgubbsnät över så inte löven flyger omkring innan de börjar förmultna. I början av det fjärde året 

vore det sedan dags att tömma det första facket och dela ut jorden till dem som vill ha. Storleken av 

varje fack kunde jag tänka mig bli 1,5 m x 1,5 m och 2 m hög, eller större yta. 

 

Julia Pressel  
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Styrelsens svar: 

Det kan vara motiverat att anlägga en lövkompost vid klubbhuset. Den måste i så fall vara öppen, 

eftersom föreningen inte får bygga ett stort skjul. Höjden kan inte heller vara 2 meter, då en sådan 

byggnation kräver bygglov. Lådor eller pallkragar kan vara ett alternativ. 

Med nämnda förbehåll och under förutsättning att förslagsställaren organiserar arbetet och ansvarar 

för skötseln, kan styrelsen bifalla motionen. 

 

  



Motion nr 3 2023 angående allmänna gräsmattor 

Ang: Allmänna gräsmattor 

Vi har stora allmänna gräsmattor utan funktion och det är krävande att hålla dem rena och klippta. 

Förra sommaren talade Lena Israelsson i sitt föredrag om vikten av insektsvänliga ängar, och att 

gräsmattor för miljön skull gärna får dö ut.  

Jag föreslår  

att vi låter en del av våra gräsmattor bli ängar som vi slår med lie när de har fröat av sig. Vi kunde ha 

breda gångar genom ängen där gräset klipps kort som hittills, så att vi kommer fram utan svårigheter, 

även med barnvagn, optimistjolle på kärra eller skottkärra. Vi kunde komma överens om en bit att 

prova.  

Till en början skulle det räcka med en lie i föreningens förråd, jag kan slå med lie och starta i mindre 

skala.  

Frågan är hur inför en ängsblommor i gräs, vilka sorter kan börja hävda sig? Naturskyddsföreningen 

stöttar sådana projekt med kunskap och goda råd, vi kunde fråga dem ifall vi inte själva vet hur det 

görs. 
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Styrelsens svar: 

Under flera år har styrelsen strävat efter att anlägga ängsytor och uppmuntra till lieslåtter. Alla 

gräsytor lämpar sig inte, det finns t.ex. gott om orm och fästingar i gräset nära sjön och de trivs i högt 

gräs. Andra gräsytor kan med fördel omvandlas till äng som slås med lie. Planeringen av vilka ytor 

som kan användas måste göras i samråd med förvaltare och styrelse.   

 Styrelsen bifaller motionen. 

 

 


