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Vår bestämda uppfattning är att de grönytor vi pratar om och som gränsar till vårt område ska 
klippas. Vi pratar om små gräsytor som i både det korta och långa perspektivet inte tillför något för 
den biologiska mångfalden om man enbart slutar klippa dem. Negativa faktorer och risker är 
betydligt större (framförallt skadedjur och insekter) och att det estetiska intrycket försämras radikalt. 
Ett av de argument som ni framförde för biologisk mångfald var att det behövdes en ”väg” för 
insekter att transportera sig från norr till söder och tvärtom och att de oklippta ytorna skulle bidra till 
det. Det argumentet faller bort då ytorna intill klipps regelbundet av närliggande samfälligheter. 
Dessutom är ytorna på andra sidan Kustvägen oklippta och kommer säkert att vara så i många år och 
kan då fylla uppgiften om biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald kräver underhåll och investeringar för att bli bra och accepteras av allmänheten. 
Från bl.a. Klippan har vi fått fina bilder på ängar som är inhägnade med rep och där man klippt 
gångar genom ängarna och satt upp skyltar som visar vilka blommor det är och vilka insekter man 
kan finna. 

Dikena på båda sidorna om vår förening, mot Allarp och Stjärnhem, kräver åtgärder. Klippning och 
röjning 2–3 ggr per år är det minsta. Vårt förslag är att kommunen tillsammans med Laholms-buktens 
VA borde undersöka möjligheten att lägga igen dessa diken.  
Dikena på båda sidor om Hedhusvägen fyller heller ingen funktion vad vi vet och de skulle ev. också 
kunna läggas igen. Dessa diken bör klippas kanske 5 – 6 ggr per år! Det här är åtgärder som kommer 
att förenkla och göra underhållet billigare och inte minst får vi som bor här en trevligare närmiljö. 

Bullervall är ett önskemål från de som bor nära Kustvägen. De har också järnvägen som stör mycket. 
Denna fråga har varit uppe tidigare och när nu trafiken har ökat på både Kustvägen och järnvägen så 
borde vi se om det finns någon lösning på frågan! Kan man plantera buskar och träd som dämpar? 
Det finns en bullervall längs järnvägen en bit söder ut. Kan man förlänga den?  

Vi ser fram emot att få träffa dig hos oss i Skummeslöv. 
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