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Hösten är här och löven börjar falla ner. De lägger sig som en matta på gräsmattan, i buskage eller
rabatter. En tillgång att ta tillvara på.
Löven anses som ett gissel av många som räfsar ihop, lägger på hög eller till och med stoppar i
sopsäckar och skickar iväg. Det är inte hållbart för löven ska vara kvar i trädgården. De är nästa
generations jordmån. Därför kommer vi inte att städa (ta undan löv) för noga utan kommer låta dem
ligga kvar för att sen mulcha löven.

Låta löven ligga kvar i gräsmattan
SBC kommer att köra över dem med gräsklipparen så att det blir mindre bitar (mulcha) och låt dem
ligga kvar. Då kan mikrolivet i jorden, maskar och andra djur, dra ner bitarna i gräsmattan. De bryts
ner, blir ny jord och vi har jordförbättrat och gödslat på samma gång. Regnar det blir det som en
brun sörja. Kan se märkligt ut men bara på en vecka, tio dagar försvinner det när mikrolivet drar ner
det i jorden.
Gräsmattan mår bäst av 5–6 centimeters höjd vilket är en bra övervintringshöjd och gör det svårare
för mossan att etablera sig.

Hur gör vi med buskar
Vi tar inte bort löv i buskar och buskage, för då blir jorden gammal, bryts ner och blir mer kompakt.
Istället räfsar vi in löv, 10–15 centimeters höjd, under buskarna.

Våra träd
Vi är nu klara med fällning av de träd som skulle tas bort. Stubbarna har frästs bort och även de
gamla som fanns innan. Vi kommer att så gräs över de ytor där återplantering inte ska göras. Det är
oklar när träd kan levereras eftersom det har varit svårt att få tag på nya klotkörsbärsträd som vi har
längs med Västra Banvägen. Som det ser ut just nu så kommer återplantering göras först nästa år.

