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Titelbladets bild: Inventeringsområdet, kvarteret Turkosen, ovanifrån – foto: eniro.se  
 
Sammanfattning 
En naturvärdesinventering, NVI, har genomförts på fastigheten Turkosen i Solna 
stad. Inventeringsområdets vegetation består uteslutande av planterade träd, 
buskar, gräs och örter. Alléträden är unga 20 - 30 år medan en solitär lind och 
gårdens tre lönnar har nått en något högre ålder. En för urbana miljöer tämligen 
artrik lavflora konstaterades på trädens bark men inga naturvårdsarter hittades. 
Områdets gröna ytor bedöms hysa ”visst naturvärde – klass 4”. I sitt urbana 
sammanhang har området, trots låg värdering, viktig lokal betydelse för biologisk 
mångfald och ekologiska spridningssamband. Kompensationsåtgärder 
rekommenderas. 
 
 
Inledning/Bakgrund 
Naturvärdesinventeringen (NVI) har utförts av Adoxa Naturvård på uppdrag av 
Signalisten AB. Syftet är att beskriva och bedöma områdets naturvärden och 
betydelse för spridningssamband i ett större perspektiv och därmed förstärka 
kunskapsunderlaget i den fortsatta planprocessen där uppdragsgivarens målsättning 
är bostadsbebyggelse på fastigheten Turkosen 1.  
 
 
Översiktskarta 

 
Karta 1. Kvarteret Turkosen vid pilens spets. 
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Metod 
Databaser med uppgifter om växt- och djurarter gicks igenom. Därefter besöktes 
området i fält den 21 augusti och den 22 september 2021. Vid fältbesök eftersöks 
värderas och koordinatsätts värdeelement som till exempel grova träd, träd med 
bohål, signalarter och rödlistade arter. Naturvärdesbedömningen utgår från ”Svensk 
standard SS 1999 000, 2014”. Detaljeringsgrad: Fält detalj med tillägget 
”Naturvärdesklass 4 och 5”. Fältinventeringen innefattar bedömning av områdets 
betydelse för biologisk mångfald i fem klasser med både arter och biotopernas 
egenskaper som grund. Tack till Bo Karlsson för hjälp med artbestämning. 
 
 

 
Delområde 1. Ett stort och vackert exemplar av kyrkogårdslav på stammen av en av 
allélindarna. Kyrkogårdslav är känslig för luftföroreningar och hittas företrädesvis i betydligt 
lantligare miljöer än här intill Huvudstagatan. 
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Faktaruta I 
Naturvärdesbedömningens klasser: Klass 1 - 3 bör alltid betraktas som 
skyddsvärda. Klass 4 är i normalfallet mindre skyddsvärt. Även förlust av klass 
4 – marker bör dock föranleda diskussion om kompensationsåtgärder. 
 
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk 
mångfald på nationell eller internationell nivå. (Bedömningen är inte aktuell i 
den här inventeringen). 
 
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. (Bedömningen är inte aktuell i den 
här inventeringen). 
 
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
”objekt med naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig 
fodermark” 
 
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter 
av positiv betydelse för biologisk mångfald.  
 
5. Lågt naturvärde – Hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark, 
parker med anlagda gräsmattor och unga planterade träd, hårdgjorda ytor 
mm.  
 
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald 
– naturvårdsträd, hålträd, stenrösen, lodytor, myrstackar, död ved mm. 
 
Särskilt skyddsvärda träd eller naturvårdsträd: Träd med särskilt stor 
betydelse för biologisk mångfald – gamla och grova träd, träd med håligheter 
eller stamskador, träd som är värd åt rödlistade arter och signalarter. Även 
friska yngre exemplar av de hotade arterna alm och ask tillhör de särskilt 
skyddsvärda träden. Sälg, asp, skogslind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel 
utgör en biologisk bristvara i det svenska skogslandskapet och noteras ibland 
som naturvårdsträd.  
 
De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den 
svenska rödlistan 2020 eller så är de signalarter enligt Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering.  Arter som är upptagna på Eus habitatdirektivs eller 
fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter betraktas också som 
naturvårdsarter. Några av författaren själv valda naturvårdsarter används 
ibland, om så är fallet anges det i beskrivningen. Fridlysta arter eller särskilt 
sällsynta arter används selektivt men noteras som naturvårdsarter där det 
anses befogat. 
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Faktaruta II  
Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och 
vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla 
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för 
vanligare arter, samt för variationen i landskapet. Det finns två olika former 
av biotopskyddsområden. Det första innebär ett generellt skydd för vissa 
biotoper. Det andra att skydd för en biotop beslutas i varje enskilt fall som när 
exempelvis Skogsstyrelsen avsätter ett mindre skogsområde, en bäckravin 
eller en hassellund som biotopskyddsområde. 
 
Den första formen av biotopskyddsområde, ”generellt biotopskydd” utgörs av 
vissa lätt identifierbara små biotoper som är skyddade som biotopskydds-
områden i hela landet hela tiden. I inventeringsområdet Turkosen är det detta 
generella biotopskydd som är aktuellt att ta ställning till. Dessa skyddade 
småbiotoper har minskat starkt till följd av rationaliserad markanvändning. De 
kvarvarande biotoperna utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i 
ett i övrigt tämligen artfattigt och påverkat landskap.  
 
Biotopskydd innebär förbud mot verksamhet eller åtgärd som kan skada den 
skyddade naturmiljön, i detta fall en lövträdsallé. Dispens för skadande 
åtgärder kan medges av länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. 
 
För att en allé ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna måste 
definitionen för en biotopskyddad allé vara uppfylld: 

• Allén ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller 
dubbel rad. 

• Allén ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär att 
minst hälften av träden ska vara vuxna. Med vuxna träd avses träd 
som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en 
ålder av 30 år. 

• Allén ska vara belägen längs en väg eller det som tidigare utgjort en 
väg, eller i ett i övrigt öppet landskap. 
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Beskrivning av inventeringsområdet 
Inventeringsområdet, kvarteret Turkosen, är ca 1,2 ha och utgörs till mer än ¾ av 
byggnader och hårdgjorda ytor. Den vegetation som förekommer är mycket hårt 
kringskuren och består uteslutande av planterade träd, buskar, örter och gräs.  Inga 
naturvårdsarter har noterats i området. Trädskiktet utgörs av ett par solitära träd, 
lind och rönn samt några alléer som omgärdar kvarteret. Sju unga lindar bildar allé 
längs Huvudstagatan, ung oxel längs Skytteholmsvägen och mycket ung lind längs 
Hannebergsgatan.  
 
Lindallén längs Huvudstagatan övergår söderut efter en drygt 40 meter lång lucka i 
en lönnallé med nio träd. De två nordligast placerade av de lönnarna innefattas 
också i inventeringen och betraktas här som en del av lindallén. 
Både lindar och lönnar är delar av dubbelsidiga alléer med trädrader på båda sidor av 
Huvudstagatan. 
 
Kvarteret Turkosens gårdsplan karakteriseras av hårdgjorda ytor, en lekplats, häckar, 
en syrenberså och planteringar av olika slag med mer eller mindre exotiska arter 
som, kranskrage, rosenprakttry, ölandstok och hortensia. Tre lönnar med ca 45 cm 
stamdiameter i brösthöjd växer på rad i den norra delen.  
 
 
Delområde 1: Lindallé + 2 lönnar Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 
Längs Huvudstagatan har en allé med parklind planterats ungefär tio meter från 
bebyggelsen. Träden är omkring 30 år gamla och har en brösthöjdsdiameter mellan 
20 och 32 cm. Lönnarna är något grövre – ca 40 cm. Trädens bark täcks till stor del av 
tämligen artrika lavsamhällen där hjälmrosettlav, skrynkellav och den vackert 
orangea vägglaven tycks trivas bäst. Här noterades även brosklav och ett praktfullt 
exemplar av kyrkogårdslav. Naturvårdsarter saknas dock. Under fältbesöket den 22 
september sågs ett tiotal exemplar av den rödsvarta skinnbaggen eldlus på flera av 
lindarnas bark - i synnerhet på solexponerade ytor. Troligen gör alléns utsatta läge 
den mindre attraktiv för bobyggande fåglar. 
 

• Naturvårdsarter: ---- 

• Värdeelement: Allé 
 
 
Delområde 2: Solitär lind Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 
En solitär parklind växer vid vårdcentralens P-plats intill Hannebergsvägen. Den är 
betydligt äldre och grövre än allélindarna - 51 cm i brösthöjdsdiameter och troligen 
60 – 70 år gammal. Kronan är tillräckligt tät och stor för att fungera som rastplats, 
skydd och kanske även boplats åt många fågelarter – småfåglar, duvor, trastar, 
kråkfåglar. 
 

• Naturvårdsarter: ---- 

• Värdeelement: ---- 
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Delområde 3: Gård/park Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 
Tre medelålders lönnar med brösthöjdsdiameter ca 45 cm utgör det äldsta inslaget i 
gårdens vegetation. De fungerar som substrat för några lavar och ett par mossarter 
men erbjuder inte död ved, håligheter mm. Oxel och rönn förekommer också. 
Planterade buskar ramar in gården och gränsar av berså och lekplats samt skapar 
skydd för fåglar som till exempel gråsparv. Några vanligt förekommande buskarter är 
syren, ölandstok, avenbok, mahonia och rosenprakttry. Rabattväxterna ändras 
möjligen efter säsong men vid fältbesök under augusti och september noterades 
exempelvis kranskrage, ängsnäva, flocknäva och hortensia.  
  

• Naturvårdsarter: ---- 

• Värdeelement: Bärande träd och buskar (nypon, rönn och oxel) 
 
 
Delområde 4: Oxelallé Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 
I kvarterets södra del längs Skytteholmsvägen har ett antal oxlar planterats. De är 
unga med en stamdiameter i brösthöjd mellan 25 och 40 cm. De hyser en trivial, 
likartad men något artfattigare lavflora jämfört med lindallén längs Huvudstagatan. 
Oxlar tillhör de så kallade bärande träden. Det vill säga träd som bär frukt. Den 
kvaliteten utnyttjas ofta av fågelarter som koltrast och björktrast. 
 

• Naturvårdsarter: ---- 

• Värdeelement: Bärande träd (oxel) 
 
 
Delområde 5: Hårdgjorda ytor, byggnader  NV-klass 5 - Lågt naturvärde 
Den dominerande arealen inom inventeringsområdet utgörs av byggnader och 
hårdgjorda ytor – vägar, p-platser, trottoarer och en lekplats inne på gården. Till 
delområde fem förs även små gröna fragment som består av välansade gräsmattor, 
unga lindar längs Hannebergsgatan samt några strödda planteringar och häckar.  
 

• Naturvårdsarter: ---- 

• Värdeelement: ---- 
 
 
 
Artportalen 
Två fynd för inventeringsområdet har registrerats på Artportalen under 2000-talet. 
Det är två träd, alm och hästkastanj i områdets sydvästra del, som noterades 2008. 
Båda träden har avverkats. Mitt emot kvarteret Turkosen på andra sidan 
Huvudstagatan har ett fynd av den rödlistade växten bolmört (NT) gjorts 2018. 
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Spridningssamband 
Inventeringsområdet är beläget nära Solna centrum i en del Stockholmsområdet som 
i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 benämns ”centrala regionkärnan”. När 
det gäller stockholmsområdets viktigaste ekologiska spridningskorridorer, de gröna 
kilarna, är avståndet till Järvakilen ett par kilometer och drygt 4 kilometer till de 
fragmenterade södra delarna av Gjörvälnkilen. Kvarteret Turkosen har därför 
begränsad betydelse för de ekologiska spridningssamband som Stockholms läns olika 
aktörer försöker upprätthålla inom de gröna kilarna. Lokalt däremot har kvarteret 
Turkosens grönytor en viss betydelse för att binda samman närområdets 
fragmenterade natur. 
 
 

 
Karta 2. Inventeringsområdet vid pilens spets. RUFS 2050 benämner det rödmarkerade 
området som den centrala regionkärnan. Avståndet till Järvakilen är knappt två km. 
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Karta 3. Här syns inventeringsområdets placering i förhållande till de gröna kilarna tydligt. 
Järvakilen i öster och Gjörvälnkilen i väster. 

 
 
Stora sammanhängande arealer av natur är av avgörande betydelse för att 
upprätthålla artrikedom och höga naturvärden. Inventeringsområdet Turkosen är 
beläget i en av landets mest tätbefolkade kommuner, en utpräglat urban miljö, där 
grönytor, i synnerhet mer naturliga sådana, är få och mycket fragmenterade. Varje 
park, skogsdunge och gräsyta avgränsas av asfalterade vägar och bebyggelse vilket 
allvarligt försvårar förbindelsen mellan de olika grönytorna eller naturområdena. 
Både djur och växter riskerar att isoleras och den biologiska mångfalden kan därmed 
komma att utarmas. 
 
 Ju tätare naturområden uppträder i bebyggda miljöer desto större är chansen att 
förbindelser och spridningsvägar kan upprätthållas. Sett i det perspektivet ökar det 
relativa naturvärdet i inventeringsområdet eftersom hela området och faktiskt varje 
enskilt träd, buske eller död gren kan ha en funktion som länk eller ”stepstone” för 
olika organismers genetiska utbyte, spridningsförsök och överlevnad i närområdet.  
 
Många insekter och småkryp men även en del fågelarter har begränsad förmåga att 
förflytta sig långa sträckor över öppen mark. Till exempel så har den skinnbagge 
(eldlus) som noterades i lindallén ofta förkrympta vingar vilket sannolikt gör det svårt 
för den bara att ta sig den korta sträckan till lindarna på andra sidan Huvudstagatan. 
Att många växtarters fröspridning kan försvåras avsevärt om populationerna isoleras 
från varandra av byggnader, P-platser och barriärskapande flerfiliga vägar är väl känt.  
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Karta 4 o 5. Både flygbilden ovan och kartan från Stadsträd.se visar att kvarteret 
 Turkosen är förhållandevis trädglest jämfört med många områden intill.  
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Karta 6. Kvarteret Turkosen kan spela en roll för ekologiska spridningssamband lokalt. 
Pilarna visar svaga länkar mellan ”stadspark” i väster och ”närpark/närnatur” i norr och 
öster. Kartan är från Solna stads grönplan 2020. 

 
 
Exploateringens effekter 
Delområde 1 och 2 berörs direkt av den planerade bebyggelsen. En solitär lind och 
en lindallé med 7 stycken unga lindar med en brösthöjdsdiameter av i genomsnitt 
knappt 30 cm kommer att tas bort om den planerade bostadsbebyggelsen blir av. 
Ytterligare 2 träd i lindalléns förlängning söderut längs Huvudstagatan kommer att 
beröras. Det är två lönnar med en brösthöjdsdiameter av ungefär 40 cm som är 
planterade nära Skytteholmsvägen. Dessa två träd kommer också att tas bort. Både 
den solitära linden, allén och lönnarna har bedömts hysa ”visst naturvärde – klass 4”. 
”Visst naturvärde” är den näst lägsta klassen i naturvärdesbedömningen och den 
låga värderingen grundar sig på att träden är unga, det saknas naturvårdsarter, död 
ved, stamhåligheter, vedsvampar och andra naturvärdeshöjande attribut.  
 
Men en ung allé och en medelålders lind har potential att bli gamla vilket brukar 
innebära att naturvärdena ökar. Exploateringens effekter blir således, på lång sikt, 
att området går miste om 10 potentiella naturvårdsträd med håligheter, döda 
grenar, vedsvampar, fågelbon, en alltmer artrik lavflora och med lokal betydelse för 
de ekologiska spridningssambanden. Kompensationsåtgärder rekommenderas – se 
nedan. 
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Allén vid 
Huvudstagatan. 
Om den planerade 
exploateringen blir 
av kommer alla sju 
lindar i allén längs 
Huvudstagatan på 
fastigheten 
Turkosen 1 att tas 
bort.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kompensationsåtgärder 
För att skydda och bevara värdefulla naturområden är det viktigt att försöka reglera 
förlust av natur och naturvärden vid planläggning och exploatering. Det första och 
viktigaste steget i det arbetet är alltid att undvika skada, sedan skademinimering, 
därefter att återställa naturmiljön där skador uppstått. Först när allt detta gjorts kan 
det bli aktuellt med kompensationsåtgärder. Att på olika sätt kompensera för 
exploaterade naturområden har blivit allt vanligare de senaste decennierna, både 
internationellt och i Sverige. Hur kompensationen utformas i detalj varierar stort 
men några riktlinjer är det lämpligt att hålla sig till:  
 
Kompensationsåtgärderna ska i första hand och så långt det är möjligt: 
 

• Vara lika de förlorade värdena. 

• Stå i proportion till de förlorade värdena. 

• Utföras i närtid. 

• Utföras i närmiljön. 

• Vara bestående. 
 
Tanken är således att åtgärderna verkligen ska kompensera för den förlust av 
naturvärden som exploateringen innebär. I kvarteret Turkosen är det en medelålders 
solitär lind, 7 unga lindar och 2 unga lönnar i en allé som inte längre kan stå kvar om 
byggprojektet blir verklighet. Med hänvisning till punktlistan ovan är en plantering av 
en lindallé med minst 7 träd, två lönnar och en solitär lind i närområdet en utmärkt 
kompensation. Genom att plantera ytterligare några lindar och någon lönn, 



14 
 

exempelvis 3 – 5 träd, kompenseras även för det åldersglapp som en nyplantering 
innebär. Om det är praktiskt möjligt att flytta de befintliga träden och plantera dem 
så nära kvarteret Turkosen som möjligt uppnås bäst kompensation.  
 
 
Naturvärdesbedömning/Diskussion 
Den solitära linden vid vårdcentralens P-plats är tillsammans med de tre lönnarna 
inne på gården inventeringsområdets äldsta träd. Hur gamla de är svårt att säga utan 
att borra i träden men 60 - 70 år är en kvalificerad gissning. Den solitära linden är i 
kraft av sin ålder, solitära växtsätt sin och potential som naturvårdsträd inventerings-
områdets mest värdefulla träd sett ur ett naturvårdsperspektiv. Linden hyser dock i 
dagsläget ingen särpräglad lav- eller mossflora, inga stamskador, håligheter eller 
fruktkroppar av vedsvampar.  Stammens lavpåväxt är något glesare än på 
allélindarnas och ett par arter som noterades på dem saknas.  
 
Lindallén vid Huvudstagatan är ung, ca 30 år. De två lönnarna är möjligen några år 
äldre men måste fortfarande betraktas som unga. Unga träd bidrar normalt sett 
mindre till biologisk mångfald än äldre träd av samma art. Lavar och mossor som 
brukar trivas på trädens bark har haft kort tid på sig för sin etablering i den unga 
allén. Ett äldre träd erbjuder längre etableringstid och dessutom en större variation 
när det gäller mikromiljöer på trädet. Det äldre trädets bark är grövre och erbjuder 
fler skrymslen för spindlar och insekter. Inslaget av död ved, håligheter och 
stamskador ökar med trädets ålder liksom kronans storlek och skyddande förmåga.  
 
Detta till trots har den unga allén betydelse för biologisk mångfald. Lavfloran är 
något överraskande mer artrik än den är på den äldre solitära linden vid P-platsen. 
Till exempel så noterades brosklav och kyrkogårdslav som inte är så vanliga i hårt 
trafikerade urbana miljöer på ett par av alléträden medan de saknas på den betydligt 
äldre solitära linden.  
 
Eftersom alléträden längs Huvudstaleden står vid en väg, är fler än fem i rad, och har 
en stamdiameter på mer än 20 cm i brösthöjd uppfylls kraven för det generella 
biotopskyddet. Dispens måste sökas eftersom den planerade verksamheten riskerar 
att skada allén. Se faktaruta II. 
 
De relativt unga trädens höga vitalitet tack vare avsaknad av skador, parasiterande 
svampar och likande förbättrar förutsättningarna att kunna flytta träden som en 
kompensationsåtgärd.  
 
Inventeringsområdet är beläget i en i högsta grad urban miljö helt omgärdad av 
vägar och bebyggelse.  Ett sådant inventeringsområde kan inte med självklarhet 
mätas med samma måttstock som ett större naturområde på landsbygden eller en 
tätortsnära naturområde med ett större inslag av naturliga biotoper. I den urbana 
miljön blir varje enskilt träd och varje grönyta relativt sett mer betydelsefull ur ett 
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biologiskt mångfaldsperspektiv. Detta bör avspeglas i tolkningen av naturvärdes-
inventeringens resultat.  
 
Referenser 
Nordens flora, Mossberg, Stenberg, Bonnier fakta, 2019 
 
Upplands flora, Jonsell L, SBF-förlaget, Uppsala, 2010. 
 
Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog, Nitare m fl, Skogsstyrelsens förlag, 
2000. 
 
Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvårdsbedömning, 
Skogsstyrelsen 2019. 
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Bilaga 1 Inventeringsområdet  

Inventeringsområdet med 5 delområden/naturvärdesobjekt. Gul färg = ”visst naturvärde – klass 4” 
 

 

Teckenförklaring 
 

 Rött - Klass 1. Naturvärdesobjekt med högst naturvärde  
(förekommer ej i detta område). 

 
 Rött(transparent) – Klass 2. Naturvärdesobjekt med högt naturvärde  
(förekommer ej i detta område), delområdesnummer. 

 
Orange – Klass 3. Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde. 
(förekommer ej i detta område) 
     
Gult – Klass 4. Naturvärdesobjekt med visst naturvärde. 
 
Ofärgat – Klass 5. Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde 

 
 



17 
 

Bilaga 2 Miljöbilder 
 

Delområde 1. 
En av de sju lindarna 
i allén vid 
Huvudstagatan. 
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Delområde 1. Eldlus på 
en av lindarna i allén 
längs Huvudstagatan. 
Eldlusen är trots sitt 
namn ingen lus utan en 
skinnbagge. Den 
uppträder ofta i stort 
antal på eller i 
anslutning till lind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delområde 1 och 2. En 
av allélindarna på 
Huvudstagatan till 
höger i bild. Solitär lind 
centralt i bilden, 
bakom bilen. 
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Delområde 2. Den solitära linden utgör hela delområdet. Trädet är sannolikt 60 – 70 år och 
har på sikt stor potential att utvecklas till ett värdefullt naturvårdsträd med stor betydelse för 
biologisk mångfald. 
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Delområde 3. Blågrå mjöllav täcker en 
stor yta av en av de tre lönnarna på 
gården. Arten är föroreningstålig och kan 
ibland vara enda lavart i luftförorenings-
drabbade områden. 
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Delområde 4. 
Oxelallén på 
kvarteret 
Turkosens södra 
sida – 
Skytteholmsvägen 
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Delområde 5. Unga 
lindar längs 
Hannebergsgatan. 
Ett av få gröna inslag 
i delområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


