
 

  

 

   
 

 
Till Haninge kommun 
 
Skrivelse från Kolartorps Tomtägarförening ang. problemen med parkslide. 
 
Vi ser fram emot en återkoppling från ansvarig handläggare på kommunen och vilket diarienummer vår 
skrivelse fått. Återkoppling görs bäst via vår mailadress info@kolartorp.com  
 
Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma kommunen på att många av våra medlemmar upplever stort 
obehag med anledning av att det på flera ställen i Kolartorp växer mer eller mindre stora bestånd av den 
invasiva växten parkslide och att det finns en oro för att det kan bli problem bl.a. vid en eventuell 
försäljning. 
 
Vidare vill vi att kommunen tar sitt ansvar och påbörjar en bekämpning då parkslidet ofta växer på 
kommunens mark. Det finns även bestånd av parkslide på enskild tomtmark men då oftast ihop med det 
som växer på kommunens mark. 
 
Det finns en spridd uppfattning bland boende i området att parkslidet kom till Kolartorp i samband med 
arbetet att bygga nya vägar och dra in vatten och avlopp i början på 2000-talet med detaljplanerna för 
Kolartorp etapp 1 och 2. Det fördes då in mängder av material vid anläggandet av nya vägar i området. 
Det som talar för detta är att bestånden av parkslide ofta återfinns längs vägkanter och diken samt där 
man lagt ned ledningar. 
 
Oavsett hur parkslidet kommit hit ser vi det som av största vikt att en bekämpning görs innan det sprids 
ännu mer. Ju mer bestånden får växa till sig och ju äldre de blir desto svårare blir det att bekämpa dem. 
 
Vad vi förstår verkar det också som om det inom en snar framtid blir så att växterna parkslide, jätteslide 
och hybridslide kommer att föras upp på EU:s lista över invasiva växter. Detta om man läser på 
Naturvårdsverkets hemsida där det finns mycket information om de aktuella växterna och då bl.a. om 
verkningsfulla metoder för bekämpning. Naturvårdsverket vill också få in rapporter om var växterna 
finns. 
 
Om det blir så att växterna förs upp EU:s lista över invasiva växter följer det med en skyldighet för 
markägare att bekämpa växterna. Kan man redan nu bekämpa växterna ser vi stora fördelar med detta 
för både kommunen och enskilda fastighetsägare, inte minst kostnadsmässigt. 
 
Vår uppfattning är att kommunen snarast bör ta tag i frågan och tillsammans med markägare påbörja en 
kartläggning och bekämpning av bestånden innan de sprider sig mer än vad som är fallet nu. Läs gärna 
på Naturvårdsverkets hemsida om vikten med bekämpning innan växten blir för stor och för gammal. 
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Det finns också enskilda exempel på där aktiva markägare i Kolartorp bekämpat parkslide med utmärkt 
resultat och då i huvudsak med noggrann täckning i kombination med klippning. Om intresse finns från 
kommunens sida kan dessa visa hur de gjort och lyckats. 
 
Vi känner säkert inte till alla platser där bestånd av parkslide växer men bl.a. längs Ängsvägen, 
Granitvägen, Stenbacksvägen och Rökärrsvägen finns stora bestånd. 
 
För kännedom är Huddinge kommun aktiva i frågan och har påbörjat försök med bekämpning av 
parkslide. Vi bifogar ett foto taget på en informationstavla som Huddinge kommun satt upp vid ett 
försök att nu under hösten 2022 bekämpa ett större bestånd av parkslide. 

 
 
 
Med vänlig hälsning,  
Kolartorps Tomtägarförening  
Styrelsen 
 

 
 


