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Förord 

Styrelsen för Brf Mörbyskogen 1 gav 2016 uppdrag till Betula Skog&Trädgård att i 

samarbete med föreningens utemiljögrupp ta fram en trädvårdsplan.  

Planen togs fram under 2017.  

Syfte 

Syftet med denna trädvårdsplan är att tydliggöra synen på hur träden i området ska skötas 

samt öka förståelsen för de nödvändiga åtgärder som krävs. 

För att uppnå målsättningarna har denna trädvårdplan tagits fram. Trädinventeringen gjordes i 

februari 2017. Planen bör årligen följas upp och lämpliga åtgärder tas in i föreningens årliga 

plan för åtgärder i utemiljön. 

Utgångsläge 

Bostadsrättsföreningen Mörbyskogens nr 1 fastigheter ligger i anslutning till naturmark vilket 

bidrar till en grön och lummig känsla på platsen. Träden bidrar till en rumslighet av utemiljön. 

Den trädbevuxna marken är till största delen hällmark. Det dominerade trädslaget är 

uppvuxna tallar med inslag av ek. Det förkommer även lövträd som björk, asp, lönn och rönn.  

De stora träden kan ses som en rest av den skog som fanns på platsen när området bebyggdes 

1960-61 och ger området dess karaktär tillsammans med anlagda planteringar och rabatter. 

Denna karaktär är viktig att bibehålla. För att det ska vara möjligt behöver nya träd planteras 

så att det finns uppvuxna träd som kan ersätta sådana som börjar bli gamla och angripna av 

sjukdom. 

 

 



3 

 

 

 

Målsättning 
Förslag på målsättning  och rekommendationer för den trädbevuxna marken 

 

o bevara områdets karaktär, en blandning av naturlandskap och anlagd park  

o bibehåll möjligheten till naturupplevelser 

o röj sly så att det ger förutsättningar för träd med vida trädkronor  

o gynna bärande buskar som undervegetation 

o lämna en del död ved av lövträd kvar för att öka den biologiska mångfalden 

o inventera behovet av och lämpliga platser för trädplantering 

o plantera nya träd som i första hand kan ersätta träd som efter hand behöver fällas pga 

av ålder eller skador.  

 

 

Beskrivning 

Trädvårdsplanen är uppdelad i skötselområden. Skötselområdena redovisas på bifogad karta. 

För varje skötselområde finns det åtgärdsförslag. Trädvårdsplanen ger förslag på åtgärder, 

samt när dessa åtgärder bör göras. Planen omsluter en period av 10 år med två skötseletapper. 

 

Etapp 1 omfattar de skötselinsatser som ska prioriteras under den första femårsperioden 

 

Etapp 2 omfattar åtgärder för den andra femårsperioden som kan vänta och åtgärder som ska 

leda till målsättningarna.   

 

Skötselområden 

Skötselområde 1 
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Uppvuxna tallar på höjden vid grillplatsen. Vid garagelängan lövträd, främst asp, med 

undervegetation av slyuppslag. 

 

Åtgärder etapp 1  

o Ta bort talltopp vid gillplatsen som är infekterad av törskate. 

o Rensa och ta bort döda rönnar och ta bort nedblåsta grenar. 

o Röj bort slyuppslag efter trädfällning. 

o Ta bort döda trädgrenar som kan riskera att ramla ner (extra viktigt vid lekplatsen) 

o Se över var nya träd, främst tallar, kan planteras. 

o Plantera några nya träd 

Åtgärder etapp 2 

o Röj bort slyuppslag. 

o Kontrollera tall som har tallticka vid garagelänga  

 

Skötselområde 2 
 

 
 

Området domineras av uppvuxna tallar med inslag av bl a björk. 

Träden och buskarna utgör en spännande lekmiljö som komplement till den lekutrustning som 

finns inom området.   
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.  

Åtgärder etapp 1 

o Ta bort stubbskott av sälg 

o Ta bort toppbruten björk 

o Torra grenar i ek och tall vid lekplatsen tas bort. 

Åtgärder etapp 2 

o Röj bort slyuppslag 

o Torra grenar vid lekplatsen tas bort. 

 

Skötselområde 3 
 

 
 

Området har en skoglig karaktär och gränsar i söder till ett större skogsområde på kommunens 

mark. Trädslagsblandnigen är tall och ek med inslag av rönn och lönn. Känslan av skogsmark 

bör behållas men en viss gallring bör göras för att få en större inblick i skogen. Här kan död  

ved i viss utsträckning tillåtas ligga kvar.  

Åtgärder etapp1 

o Friställ ekar från uppslag av lönn och sälg. 

o Torra grenar i tall och vid parkvägen tas bort 

Åtgärder etapp 2 

o Röj bort slyuppslag. 
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Skötselområde 4 
 

 
 

Tall, rönn och lönn på hällmark. Området gränsar i väster mot skogsområdet som skiljer 

bebyggelsen mot Roslagsvägen. 

 

Åtgärder etapp 1 

o Röj bort slyuppslag av lönn 

o En bukett av rönn tas bort 

Åtgärder etapp 2 

o Röj bort slyuppslag 
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Skötselområde 5  

 

 
 

Trädbeståndet består av solitärer av tall och björk. Några av tallarna uppvisar skador av 

svampangrepp och bör på sikt ersättas av nytt växtmaterial. Även björkarna visar tecken på att 

de på sikt bör ersättas med nya träd. 

  

Åtgärd etapp 1 

o Ta bort törskatetopp. 

o Se över var nya träd, främst tallar, kan planteras. 

o Plantera några nya träd. 
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Karta över skötselområden 

 


