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Båtförvaring 
Båtar som ej är sjösatta ska förvaras vid uppläggningsplatsen vid 

båtbryggan, båtar ska ej förvaras på stranden eller gräsytorna vid 

badplatsen. Behövs det tillskapas flera uppläggningsplatser eller mera 

förvaringsyta efter båtbryggan, så mejla in styrelsen om önskemål på 

detta. 

Parkeringsförbud  
Vi vill bara påminna alla om de utökade parkeringsreglerna som gäller 

under Juni, Juli och Augusti, föreningen betalar ej för P-bot där P-tillstånd 

missats att läggas synligt i framrutan. 

Om någon fastighet saknar P-tillstånd, mejla då styrelsen om detta. 

styrelsen@narsbo.se   

 

Parkslide 
Styrelsen har tidigare informerat om att det finns några lokala områden 

med parkslide, på våra gemensamma markytor. För att hålla ner 

spridningen av denna växt, så kommer här efter infon igen på hur 

parkslide ska tas om hand. 
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Hej alla boende i Närsbo! 

Det har upptäckts ett ogräs som heter parkslide på samfällighetens mark. 

Parkslide hör till invasiva främmande arter. 

I nuläget är det ett par mycket små bestånd. Men det kan snabbt sprida 

sig om vi inte tillsammans bekämpar det. 

 Parkslide är ett aggressivt ogräs som lätt sprider sig, varje liten del av 

växten kan slå rot och bli ett nytt skott. Den är snabbväxande och kan bli 

ca 250cm hög. Den har bambuliknande stjälkar. Yngre stjälkar har lätt 

rödaktig färg, äldre stjälkar har en mörkare ton. Blommar med vita till 

rosa blommor under september till oktober. 

  

Parksliden kan konkurrera ut andra växter på platsen där den etablerar 

sig. Har man riktigt otur kan det växa igen så man inte kan promenera 

där, trädgårdar kan inte längre odlas. 

Rötterna på flera meter kan tränga in i byggnader och igenom 

vattenledningar, till och med växa igenom betongplattor, vilket kan orsaka 

stora skador. 

 Styrelsen har haft kontakt med länsstyrelsen och även Alingsås 

stadsträdgårdsmästare för att på bästa sätt bekämpa parksliden. 

De rekommenderar att man: 

KLIPPER AV PARKSLIDEN OVAN JORD, MED EN SEKATÖR 4 GÅNGER PER 

ÅR, så växten tappar kraft. 

FÖRSTA GÅNGEN I SLUTET AV MAJ. 

SLUTET AV JUNI. 

SLUTET AV JULI 

OCH SISTA GÅNGEN I SLUTET AV AUGUSTI. 

Detta upprepas under flera år. 

Parkslide betraktas som farligt avfall. Rapporter finns att till och med 

växtdelar som eldats kan gro och bilda nya skott.  

Lägg avfallet i plastsäckar och kör till återvinningen. 
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Länsstyrelsen säger att man inte skall köra över parkslide med trimmer, 

då det istället sprider sig ännu mer. 

Mvh Styrelsen. 

OBS se bifogad bild nedan  

 

 

Trevlig Sommar 
Styrelsen vill till sist önska alla medlemmar en trevlig sommar 

 
styrelsen@narsbo.se 
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