
 

  

 

   
 

 
Till  
Haninge kommun  
att: Magnus Granbom, Naturvårdshandläggare 
diarienummer: 2022HAN3050 
 
Skrivelse från Kolartorps Tomtägarförening rörande Haninge kommuns svar ang vår skrivelse till Haninge 
kommun om förekomsten av den invasiva växten parkslide inom Kolartorp etapp 1 och 2 och 
bekämpning av densamma. 
 
Tack för svaret.  
Våra medlemmar är dock fortsatt oroliga över kommunens inställning till bekämpningen av den invasiva 
växten parkslide, som växer på flera ställen inom Kolartorp etapp 1 och 2. Det finns en allmän 
förhoppning att kommunen skall påbörja en bekämpning av parkslidet innan den växer sig ännu större 
och kraftigare i de områden där den etablerat sig sig med risken att den också sprider sig till andra 
områden. 
 
Du skriver i kommunens svar att ni i möjligaste mån avvaktar med bekämpning pga. naturvårdsverkets 
rekommendation. Vi har varit i kontakt med naturvårdsverket och de uppger att man mycket väl kan 
bekämpa parkslide om man gör det rätt och att platsen för bekämpning är lämplig. De anser t.o.m. att 
det är en klar fördel om man bekämpar parkslide och då gör det på rätt sätt. De tycker också att 
täckning är att föredra då metoden är helt fri från gifter och helt ofarlig för naturen. 
 
Som vi skrev i vår förra skrivelse finns det enskilda personer som med utmärkt resultat bekämpat 
parkslide med täckning och fått ett mycket gott resultat dvs. platserna är idag fria från parkslide. 
 
Du skriver också i ditt svar att det pågår tester från kommunens sida att bekämpa parkslide. I Kolartorp 
finns det några platser där vi anser att kommunen skulle kunna utföra sådana tester och särskilt på en 
plats där täckning skulle fungera utmärkt. Vi vill gärna få till ett möte med dig för att diskutera frågan om 
tester och visa på de aktuella områdena som vi anser vara aktuella liksom de områden där täckning 
använts med ett lyckat resultat. 
 
Vi anser att kommunen borde agera tillsammans med enskilda fastighetsägare i de fall då parkslide finns 
i ett sammanhängande område både på kommunal parkmark och hos en enskild fastighetsägare. 
 
Vi anser också att kommunen borde kunna bistå med markduk och täckmaterial i de fall där finns goda 
möjligheter att utföra täckning och vill gärna att kommunen lämnar ett positivt besked i frågan. 
 
Vi hoppas på en positiv återkoppling från dig rörande ett möte och i frågan om tester med bekämpning 
samt er samverkan med enskilda fastighetsägare. Återkoppling ges bäst genom mail 
till info@kolartorp.com 
 

mailto:info@kolartorp.com


 

  

 

   
 

 
Med vänlig hälsning,  
Styrelsen 
Kolartorps Tomtägarförening  
 
Handen den 12 mars 2023 


