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 Den som planterat ett träd har inte 
levt förgäves.

Kinesiskt ordspråk

Gillsätra samfällighet har ett stort och generellt sätt 
välmående trädbestånd. Inventering och upprättande 
av trädvårdsplan har skett tidigare av en annan aktör. 
HSB Stockholms uppdrag har varit att ta fram förslag 
på lämpliga arter och placering för nyplantering.

Utgångspunkten med nyplantering är att på sikt skapa ett så håll-
bart trädbestånd som möjligt. Det står flera fantastiska exemplar av 
till exempel skogsek inom området men också flera fina oxlar och 
häggar. Det finns flera anledningar att lyfta in både befintliga arter 
men också nya för platsen. Vi ser att flera av de skadedjur, svampar 
och sjukdomar som drabbar träd ofta är artspecifika. Om alla 
träd inom ett område då är av samma art så blir beståndet mycket 
sårbart. En ökad variation bidrar också till mångfald när det gäller 
upplevelsen och de kvalitéer som träden bidrar med till boendet. 
Vårblomning, olika bladfärg, vintergrönt och höstfärger skapar en 
variation även över året som bidrar med något extra och inte bara 
en grön massa. 

De ytor där träd mår som sämst är i anslutning till parkeringarna. 
Anledningen här är att träden är placerade i trädgropar med 
mycket liten jordvolym och att vatten och näring inte har varit 
tillräckliga för att träden ska kunna utvecklas. Det finns också flera 
spår av påkörningsskador på de befintliga rönnarna. Förslagsvis så 
plockas rönnarna bort och ersätts med buskplanteringar. Se för-
slag. Observera att även lägre vegetation så som buskar kräver ett 
viss jordvolym och tillång till vatten och näring och att planterings-
bäddarna behöver vara så stora som det går utifrån platsens förut-
sättningar för att buskarna inte bara ska överleva utan att också ges 
en chans att utvecklas på platsen.

NYPLANTERING 

PRIORITERINGSORDNING FÖR ÅTGÄRDER:
1. Plantera klotlönn längs med Björksätravägen.

2. Avverka träd och ersätt med buskplantering på parkeringytorna, 
se markering på karta.

3. Nyplantera träd som ska ersätta befintliga enligt lista.

4. Avverka träd som behöver tas bort för att ge plats åt nya.

5. Plantera in ersättare till de träd som tagits bort.
     
6. Om 5-10 år avverka föreslagna träd för att ersättarna ska ges 
plats.

Observera att det inte har skett någon detaljerad inventering av 
befitnliga träd utan att åtgärderna baseras på den rundvandring 
som genomförts tillsammans med delar av styrelsen.

BUSKPLANTERING PÅ PARKERING
Då det är begränsat med utrymme för träd i parkeringsytorna 
föreslås istället en buskplantering bestående av:

Marktäckare: Chamaecytisus purpureus - rosenginst
Solitär: Pyrus salicifolia - silverpäron

Alternativt att man i planteringen monterar klätterstöd för 
klätterväxter för att få till mer grönska som går på höjden.

Träd i mittenrefugen ersätts ej med vegetation utan ytan sätts 
med gatsten för ett enhetligt resultat. se mer info längre fram i 
dokumentet.

/ /  B I L D  //
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Förslag på ny placering och art enligt växtförteck-
ning
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VÄXTFÖRTECKNING – NYPLANTERING TRÄD

Litteratur Vetenskapligt namn Svenskt namn Sluthöjd Kvalitet Åtgärd Skötsel Övrig info

Träd

T1 Acer palmatum `Atropurpureum´ japansk blodlönn 4-6 m solitär 3x kl 100-125 alternativ för att 
ersätta befintliga 
träd efterhand

Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek

Vacker bladfärg

T2 Acer pensylvanicum strimlönn 6-8 m flerstam 3x kl 150-200 plantering höst-2021 Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek

Fina strimmiga stammar

T3  Acer platanoides `Globosum´ klotlönn 4-5 m högstam 3x kl 14-16 plantering höst-
2020

Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek

Kompakt krona

T4 Betula pendula `Youngii´ tårbjörk 5-7 m högstam 3x kl 12-14 alternativ för att 
ersätta befintliga 
träd efterhand

Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek

Björk med karaktäristisk växtsätt

T5 Magnolia kobus japansk magnolia 5-8 m högstam 3x kl 12-14 plantering höst-2021 Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek. Föredrar humusrik jord, kan med fördel 
anlägga en plantering runt trädet för att undvika 
att gräset tar alla näring och påföra ny humus en 
gång per år.

Fantastisk vårblomning på bar kvist

T6 Malus domestica `Aroma´ äpple 3-5 m högstam 3x kl 12-14 plantering höst-2021 Vatten och gödning under etableringsfaen, 
därefter årlig fruktträdsbeskärning.

Ger frukt och fin blomning. Bra för pollinatörer.

T7 Malus domestica `Ingrid marie´ äpple 3-5 m högstam 3x kl 12-14 plantering höst-2021 Vatten och gödning under etableringsfaen, 
därefter årlig fruktträdsbeskärning.

Ger frukt och fin blomning. Bra för pollinatörer.

T8 Prunus domestica `Victoria´ viktoriaplommon 3-5 m högstam 3x kl 12-14 plantering höst-2021 Vatten och gödning under etableringsfaen, 
därefter årlig fruktträdsbeskärning.

Ger frukt och fin blomning på våren. Plommonen 
kan plockas av boende.

T9 Prunus sargentii bergkörsbär 8-10 m flerstam 3x kl 150-200 plantering höst-2021 Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek

Vårblomning och vacker höstfärg.

T10 Pyrus communis `Göteborgs 
Diamant´E

päron 6-10 m högstam 3x kl 12-14 plantering höst-2021 Vatten och gödning under etableringsfaen, 
därefter årlig fruktträdsbeskärning.

Det tar ett antal år innan det ger frukt men sedan 
kan det komma till sin rätt och ge frukt som 
boende kan plocka.

T11 Sorbus aucuparia `Birgitta´ birgittarönn 7-9 m högstam 3x kl 12-14 alternativ för att 
ersätta befintliga 
träd efterhand

Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek

Fin höstfärg + bär.

T12 Sorbus incana silveroxel 7-9 m högstam 3x kl 12-14 alternativ för att 
ersätta befintliga 
träd efterhand

Vatten och gödning under etableringsfasen, 
stödvattna därefter vid behov vid varm ihållande 
väderlek

Lämplig ersättare till befintliga oxlar, fint blad-
verk.
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1.  Acer palmatum `Atropurpureum´ - japansk blod-
lönn. Ett dekorativt buskträd som ger en färgklick i 
utemiljön. Sorten atropurpureum är en pålitlig och 
härdig sort. Vackra knallröda höstfärger.

2.  Acer pensylvanicum - strimlönn. Dekorativt 
buskträd där stammen särskilt sticker ut. Får 
stora blad ca 12-20 cm långa. Rosaröd nyans på 
hösten. 

3. Magnolia ’Kobus’ - japansk magnolia. Överdådig     
 blomning i april-maj med vita blommor på bar   
 kvist. Vintertid är knopparna pälsklädda och på   
 hösten får magnolian dekorativa frukter. 

4.  Acer platanoides `Globosum - klotlönn. Toppym-
pad formstarkt mindre träd. Får de karaktäristiska 
”näsorna”. Ca 4-5 m högt. 

5. Malus domestica ’Aroma’ E - äppelträd. Vita 
blekrosa blommor i maj, höstäpplen som mognar kring 
oktober med saftigt fruktkött och härlig arom. 

6. Prunus sargentii - bergskörsbär. Ett träd med 
många kvalitéer, allt från vacker vårbloming till 
sprakande höstfärger. Här föreslagit som flerstam-
migt viket ger ett utryck mer som en större buske än 
ett träd.

1

2

3

4

5

6
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KLOTLÖNN LÄNGS BJÖRKSÄTRA VÄGEN

Björksätravägen

Längs Björksätravägen planteras klotlönnar för att ersätta de träd som tagits bort sedan 
tidigare.

Kartan är baserad på den tidigare trädinventeringen och de blå cirklarna representerar 
träden från inventeringen.

Placering av nya klotlönnarT3

Klotlönn 

Klotlönnen är ett mindre, formstarkt träd som 
lämpar sig väl i stadsmiljö eller på platser där 
utrymmet är begränsat. Sorten håller sig tät utan 
beskärning. Höjd 4-5 meter.
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ERSÄTTA TRÄD VID PARKERING MED BUSKPLANTERING

Vid parkeringen avverkas de befintliga rönnarna och ersätts med buskplantering bestående av en 
marktäckande buske och solitärbuskar. Markeringarna på kartan visar var buskplanteringarna kommer att 
anläggas.  Utförandet av buskplanteringarna sker i två etapper enligt markering på ritning. I etapp ett 
ingår även rivning av plantering i mittenrefugerna som ersätts med smågatsten. 

Pyrus salicifolia `Pendula´- silverpäron 

Ett gracilt mindre träd med rundad krona och 
hängande yttergrenar. Lansettformade silvriga 
blad som sitter kvar länge. Vita päronblommor
i klasar i maj, senare små hårda päron. Tork 
och värmetåligt, passar väl i stadsmiljö. Får med 
tiden en oregelbunden, bullig och paraplylik 
form. 
Höjd 4-7 meter.

Chamaecytisus purpureus - rosenginst

Blommar med stora purpurfärgade blommor 
med vit anstrykning i maj-juni. Används som 
marktäckare och klarar värme, torka och stads-
klimat bra. 
Höjd 0,3–0,5 m. 
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1.  Pyrus salicifolia - silverpäron

2. Chamaecytisus purpureus - rosenginst

Alternativ: 

1. Geranium cantabrigiense `Biokovo ,́ 

liten flocknäva

2. Buddleja davidii `Black Night ,́ 

syrenbuddleja eller fjärilsbuske21

Alternativ att placera ett 

klätterstöd och plantera kaprifol

eller klättervildvin istället för en 

solitärbuske.
21

BUSKPLANTERING: ILLUSTRATION



PSSST ...
Du vet  väl att HSB Stockholm även  

hjälp vid fasadrenovering, stambyten  
och mängder av andra tjänster?

För mer information gå in på 
hsb.se/stockholm 

Följ oss på instagram:
hsbistockholm


