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Adresser med kartbilder
Askersundsgatan 20
 Hagsätravägen/Askersundsvägen ytan grävs ur och så sätter vi buskar i Biokol.
T.ex. björkspirea, gullregn och lagerhägg, rhododendron, rosor eller något
liknande.



Stamparken.
Plantering av 4 stycken träd i biokol.



Utrotning av snöbär i bildhuggarparken ink nyplantering av nya buskar och
perenner i biokol



Vårflodsparken: Estlandsgatan 113

Platsen är idag en av Enskedes populäraste parker som är belägen på Enskedefältet mellan
Livlandsgatan och Estlandsgatan. Den karakteriseras av större parkträd, merparten gamla
popplar och pilträd som börjar få sjukdomar eller andra skador och där vitaliteten bedömts
vara mindre god för flertalet träd, varför vi på senare tid behövt ta ner flera träd. Dessa vill vi
gärna ersätta och återplantera för att bibehålla en god succession i parken. Träd har flera
fördelar för vårt samhälle och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Dess ekosystemtjänster i
form av att skänka skugga varma sommardagar, binda kol, fördröja dagvatten, minska buller
och en rad psykologiska fördelar som kommer av en god utemiljö är flera anledningar till
varför träd är viktiga. Enskedefältet har varit hårt drabbat av de senaste skyfallen som
drabbade landet och i synnerhet söderort i Stockholm slog hårt mot boende i området och
parken kan lätt komma att svämmas över. Träden hjälper till att fördröja dagvattnet genom
sina trädkronor och vidare ner i trädets rötter som suger åt sig flera liter. Vidare bidrar även
nya träd på platsen till nyfikenhet, lärande och lust.



Margaretaparken: Stockholmsvägen 51

Platsen är omnämnd som en plats där det går att finna tystnad i stadens brus i stadsdelen
Enskede och är en ganska stor och populär park med varierad vegetation och delvis kuperad
terräng med bergsknallar och slingriga gångvägar. Här finns såväl löv- som barrskog.
Mestadels gran och björk samt tall. I takt med att flera granar blivit angripna av
granbarkborren har vi behövt avverka dessa. Likaså har en del björkar med svampsjukdom
och dålig vitalitet behövts ta ner eftersom de utgjorde en risk. Stadsdelsförvaltningen som
ansvarar för skötsel och utveckling av parkmarken i området ser ett behov av att återplantera
och komplettera med nya träd för att bibehålla och framhäva skogskänslan som utmärker
Margaretaparken. I denna park som finns omnämnd i stadens broschyr ”en guide till
tystnaden” utgör en viktig oas och källa till återhämtning för Enskedebornas välmående och
besökare. Ett andra vardagsrum som lämpar sig för stillsamma promenader, vilopaus,
parkhäng eller en picknick i det gröna. Träden hjälper oss att dämpa buller från trafiken och
stadens brus som är ganska livligt trafikerad.



Årstaberg - perenn/Busk plantering (Rhododendron, Magnolia och lite annat+
dagliljor)



Grafikvägen – plantering av 5 stycken träd



Årsta Torg – Göra om stenlabyrintytan till biokolsplantering med perenner och träd.

