
Skötselplan för grönområden och stigar 
Denna skötselplan är framtagen i syfte att ge en övergripande vägledning för skötsel av de 
områden som Arilds Vägförening har ansvar att underhålla. De övergripande 
målsättningarna har varit att: 

• Värna om fri sikt mot hav 
• Värna om lättillgänglighet till strandområden och framkomligheten på stigarna 
• Anpassa skötsel utifrån befintlig miljö 

Stigar 

Rävahallastigen mot naturreservatet 
Cirka 1,5 m bred stig bestående av gräs samt en rad plattor som lagts dit. Staket på bägge 
sidor stigen. 

Skötsel: Gräset klipps för framkomlighet. 

Store Kals Väg mot naturreservatet 
Cirka 1,5 m bred stig av karaktär gräs/trampad stig. Staket på bägge sidor stigen. 

Skötsel: Gräs och buskar klipps för framkomlighet. 

Stig från Strandgårdsallén till Tordönsvägen 
Börjar som en 1,5 m bred grässtig för att sedan övergå till en 0,5-1 m bred trampad stig. 
Häckar och stängsel omger stigen. 

Skötsel: Gräs och buskar klipps för framkomlighet. 

Stig från Tordönsvägen till Klötesvägen 
Naturlig skogsstig som slingrar sig nerför sluttningen. Övergår till grusväg vid 
utomhusbassängen. 

Skötsel: Vid behov röja så att stigen inte växer igen. 

Stig från Strandhagsvägen mellan fastigheterna Krapperup 14:122 och 14:117 
Uppfattas för närvarande inte vara en allmän stig, utan del av fastigheten Krapperup 
14:122. Ursprungligen troligtvis en cirka 1-1,5 m bred stig ner mot stranden. Rabatt anlagd 
mot grannens mur i stigens sträckning. 

Skötsel: Tydliggöra stigens sträckning. Röja undan för framkomlighet. 

Stig från Hagavägen mot Snogalien 
En 2 m bred gång av gräs som leder fram till färisten. 

Skötsel: Gräset klipps för framkomlighet. 

Stig från Balderupsvägen till Backes väg 
En cirka 1,5-2 m bred gång med buskar/träd på bägge sidor. 

Skötsel: Röja från sly och hindrande grenar 1 gång/år. 



Genvägen 
Cirka 2 m bred gräsbevuxen gång. 

Skötsel: Gräset klipps vid behov för god framkomlighet. 

Peringen 
Trappa med asfalterad gång. Omgiven av buskar och gräs. 

Skötsel: Gräset klipps vid behov för at ge vårdat intryck. Buskar klipps för att 
säkerställa framkomlighet och ge ett vårdat intryck. 

Grönområden 

Strandområde från Arilds hall fram till Hamnen 
Jämns med Klötesvägen består området av gräsmatta och ett antal buskar med 5-10 m 
mellanrum. Stranden består av sten och klippor. 

Skötsel: 
1. Gräsmattan klipps vid behov utifrån att ge ett vårdat intryck. 
2. Buskar bör hållas ner till en höjd till en höjd av cirka 1,5 m för att behålla 

öppenhet mot havet. Klippning/ansning av buskar bör ske 1 gång/år. 
3. Sly bör röjas en gång/år. 

Strandområde från hamnen till Västra Lid 
Gräsbevuxet område med stig ovanför stenstranden. 

Skötsel: Gräset klipps vid behov utifrån att ge ett vårdat intryck. 

Strandområde från Västra Lid till Tussans badplats 
Naturområde som inte kräver något större underhåll. Det finns en stig som går jäms med 
strandlinjen. Stigen är idag tillgänglig från Tussans badplats och till viss del genom stig 
från Strandhagsvägen. Finns dålig tillgänglighet till området vid Västra Lid. Förslag till 
åtgärder är att öka tillgänglighet genom att tydliggöra stig från Strandhagsvägen och 
röja upp en stig vid Västra Lid. 

Skötsel: En gång per år röja vid stigar för framkomlighet. 

Grönområde nedanför Rusthållargården 
Området består av grusplan, gräsmatta och buskar. 

Skötsel: 
1. Gräset klipps vid behov utifrån att ge ett vårdat intryck. 
2. Buskar klipps/ansas en gång per år. 
3. Grusplan rensas från växtlighet en gång per år utifrån att ge ett vårdat intryck. 

Grönområde vi busshållplats ner mot Purras Backe 
Området består av gräsmatta, buskar, träd och snåriga sluttningar. 

Skötsel: 
1. Buskar vi busshållplats klipps/ansas 1 gång per år för att hålla en höjd på cirka 

1,5 m. 
2. Gräset klipps vid behov utifrån att ge ett vårdat intryck. 
3. Buskar vid Purras backe klipps/ansas en gång per år för att hålla en höjd på cirka 

1,5 m. 
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