
Ö v e r v u x e t . Stig Jansson kliver på försök upp för stättan som leder in t 
Parkmarken där är nu övervuxen med sly och buskar. 

digare parken intill Västergatan-Södra Brogårdsgatan i Getinge. 
Bild: EMMA GUSTAFSSON 

"Parkmarkerna i Getinge 
s!yar igen oeh-ferfaller" 
CETINCE. Makarna 
Solvig och Stig Jansson 
i Getinge är ledsna 
över att tidigare park-
mark och andra grön
ytor växer igen med 
sly och buskar. De är 
kritiska mot skötseln 
i Getinge. 

-Tidigare hade vi park
mark här i området mellan 
Södra Brogårdsgatan och 
Västergatan. Det var ett fint 
område att promenera i . 
Nu har det helt vuxit igen, 
förutom en gång som 
klipps. Likadant är det på 

fiera andra håll i samhället, 
bland annat i området bak
om gamla stationen vid 
"Berget" som man säger 
i Getinge, menar Stig Jans
son. 

-Underhåll och skötsel är 
eftersatt om man jämför 
med hur det tidigare sköt
tes. Jag vet inte om det be
ror på att kommunen inte 
bryr sig lika mycket om 
kransorterna som själva 
Halmstad, säger han när 
han visar runt på några 
platser i samhället. 

Torsten Rosenqvist, chef 
för teknik- och fritidsför
valtningen, kan inte hålla 

jag vet inte om 
det beror på att kom
munen inte bryr sig 
lika mycket om 
kransorterna som 
själva Halmstad. 
STICJANSSON 

med om den bild som ma
karna ger. 

-Det finns inget speci
ellt sparbeting riktat mot 
exempelvis Getinge. Vi för
söker att hålla en normal 
skötsel, liksom i andra bo
stadsområden. Däremot 
har betingelserna för park-

skötsel ändrats under åren. 
Vissa minns säkert hur 
man finkrattade grusgång
ar för 20-30 år sedan, 
exempelvis i Norre katts 
park. På den tiden hade 
parkkontoret i Halmstad 
nästan dubbelt så många 
anställda som i dag. Å an
dra sidan har en hel del 
förändrats sedan dess, 
bland annat på maskinsi
dan, säger han. 

A l l m ä n t sett är skötsel av 
grönytor lite av en balans
gång mellan olika krav och 
synsätt. Det är en sak att 
hålla gräsytor kortsnaggade 
på traditionellt sätt och att 

låta blommande örter stå 
kvar t i l l gagn för polline-
rande insekter och mång
fald. 

-Vi ser gärna en levande 
diskussion om de här frå
gorna eftersom närmiljön 
berör oss alla. Men visst 
skulle skötseln kunna bli 
minutiöst bra om vi hade 
mer resurser för ändamålet. 
Hur mycket mer medel 
skulle krävas? 

-För åtta-tio miljoner 
kronor till i budgeten skulle 
vi kunna uppnå det, säger 
Torsten Rosenqvist 
Anders Aili 
010-4715113 
anders.aiti@hallandspo5ten.se 
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