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Skötselplan för fastigheten Sandvik 1, Minneberg, Bromma.
Föreliggande skötselplan för fastigheten Sandvik 1 har upprättats av biolog
Kristoffer Stighäll (firma Usnea Natur) på uppdrag av bostadsrättsföreningen
Margretelund under sommarhalvåret 2010.
Syftet är att precisera områdets naturvärden och ge skötselförslag som säkrar
dessa naturvärden på lång sikt. Med tanke på områdets välkända flora med stort
inslag av sällsynta och mycket sällsynta växter, både vildväxande och kvarstående
sedan upp emot 100 år, så har inriktningen varit att särskilt uppmärksamma dessa
växter.
Förutom en allmän beskrivning av fastigheten så är området indelat i olika
skötselområden, vilka beskrivs i skötselplanen. Till varje skötselområde hör en
översiktlig beskrivning och därefter förslag på bevarandemål och slutligen
skötselförslag. Därefter följer sammanfattning av föreslagna åtgärder och ett
förslag på prioritering mellan de olika förslagen i en tregradig ordning.
Sist listas den litteratur som på något sätt har använts i arbetet och som är relevant
för förståelsen av området, dess natur, kultur och historik.
Henry Gudmundsson, mycket kunnig botanist från Tyresö, har bistått vid två av
fältbesöken och hjälpt till med artbestämningar av svåra taxa. Hasse Edsman,
boende i Ingenjörsvillan mitt i området är initiativtagare till denna plan och har
varit till mycket stor hjälp, både på plats i området och med värdefulla
kompletteringar och synpunkter på texter. Ett stort tack till båda! Slutligen tack
till min gode vän och kollega Isak Isaksson, trädgårdsintresserad biolog vid
Naturskyddsföreningen, som tog med mig till Minneberg första gången.
Norrtälje 26 oktober 2010
Kristoffer Stighäll
Modifierad och uppdaterad i september 2012 / Hasse Edsman
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1. BESKRIVNING AV OMRÅDET
1.1 Översikt
Fastigheten Sandvik 1 i Minneberg består av trädklädda hällmarker med tunt
jordtäcke och en grupp hus med anor från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Större
delen av området, ägt av bostadsrättsföreningen Margretelund, har tidigare utgjort
trädgårdar och odlingar med stort inslag av införda växter, av vilka många är
ovanliga. Området utgörs av drygt 20 000 kvm mark med kuperad parknatur.
1.2 Läge
Sandvik 1 ligger i Minneberg i stadsdelen Traneberg i Bromma, Stockholms
kommun, bara ca 200 meter från Mälarens strand, här kallad Ulvsundasjön.
Avståndet till centrala Stockholm är cirka 4,5 kilometer.
1.3 Naturtyper
Inom området som planen beskriver dominerar ek- och tallbevuxna hällmarker.
Det finns även mindre ytor torräng, friskäng och lund. Det finns gott om spår efter
tidigare trädgårdsanläggningar, buskar, häckar och kvarstående trädgårdsväxter.
Närmast bostadshusen finns mark som är att betrakta som skötta tomter med
klippta gräsytor och rabatter.
1.4 Geologi och topografi
Berggrunden i området utgörs i huvudsak av sura urbergsgraniter. Berg går i
dagen på många ställen. Moränen som överlagrar berggrunden är sandig och
innehåller fläckvis en del kalk, vilket beror på att inlandsisen förde kalkrikt
material från en kalkstensförekomst i Bottenhavet och in över Uppland. Kalken är
inblandad i moränen, som avsattes när isen smälte för omkring 10 000 år sedan.
Jordlagret är mestadels tunt. Jord lär ha transporterats hit från Kungsholmen, när
Karlbergskanalen grävdes på 1830-talet.
Området är relativt kuperat, med en lutning ned mot SO och ligger på mellan 15
och 35 meter över havet. I områdets norra och östra del finns en del branter och
lodytor.
1.5 Naturförhållanden
Översikt
Naturmarken i området, byggnader och ”tomtmark” borträknat, utgörs till stora
delar av ekbevuxna hällmarker. Både gamla och senvuxna ekar utgör ett
karaktärsdrag i hela området. Ett annat värdefullt inslag är förekomsten av mycket
gamla tallar.
I det ofta tunna jordtäcket på och kring hällarna finns en torktålig vegetation med
gräs och fetbladsväxter. I sluttningar och lägre partier finns istället frodvuxna
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lundpartier med olika löv- och ädellövträd och lundvegetation. I området finns en
mycket artrik flora med en lång rad sällsynta arter. Delvis utgörs dessa av vilda,
ursprungliga arter, men dessutom finns ett tiotal så kallade gräsfröinkomlingar
(vildparksfrö). Flertalet rariteter är dock kvarstående kulturväxter, som familjen
Du Rietz spred i området under nittonhundratalets tre första decennier. Främst är
dessa hemförda och utplanterade av direktör Hjalmar Du Rietz och dennes son
Einar Du Rietz.
De äldsta botaniska uppgifterna från området finns i J E Wikströms Stockholms
flora från 1840. Men det var först på 1980-talet som området inventerades mer
ingående av botanisten Per-Sigurd Lindberg. Detta publicerades senare i
Brommaboken 1991 (Bromma Hembygdsförenings Årsbok). Därefter har området
besökts av en lång rad botanister och artlistan med kärlväxter från området växer
fortlöpande (se Artdatabankens Artportal). Däremot är områdets fauna fortfarande
relativt dåligt undersökt.
Biologen Per Sigurd Lindberg har sagt om Minneberg – ”Inget annat område i
Stockholms kommun bjuder på så många ovanliga växter på ett så begränsat
område som det runt Direktörs- och Ingenjörsvillorna i Minneberg. Att se allt
detta utanför Minneberg skulle kräva en resa på hundratals mil!”
I väster och sydväst gränsar området mot parkmark tillhörande Stockholms Stad.
Därutöver gränsar bostadsbebyggelse i alla andra väderstreck.
Flora
Det är framför allt den magnifika vårblomningen som gjort området känt bland en
bred skara besökare. Mängderna av vår- och blåstjärnor, nunneörter, vitsippor,
blåsippor, vildtulpan och vintergäck är imponerande. Till vårfloran hör även tre av
områdets stora rariteter, nämligen vitsippsruta, hundtandslilja och svavelsippa.
På torrbackar och hällar finns en artrik uppsättning med fetbladsväxter och en del
andra torkningståliga örter och gräs. Taklök finns på flera hällar och längst i
sydost påträffades år 2010 spindelvävstaklök, som är känd från mycket få
naturaliserade lokaler. Detsamma gäller gyllenfetblad och cirkelfetblad. I sydost
är även tigerlilja påträffad i kanten av hällarna.
På finjordar i sluttningar och lågpartier med lundvegetation finns det istället
bredbladiga gräs och krävande arter som ramslök, skogsknipprot och lundkovall.
Till gräsfröinkomlingar som fortfarande är väl spridda i området hör parkgröe och
mer sällsynt, skogsstarr. Men även blårapunkel har inkommit med gräsfrön.
Kvarstående kulturväxter finns spritt i nästa hela området. De vanligaste är t ex
krollilja, röllikkrage, bergklint, gemsrot, alpgemsrot, vintergäck, vildtulpan,
vintergröna och en del buskar som klasespirea, bergros och svarttry.
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Till de största rariteterna hör vitsippsruta, hundtandslilja, julros, gul vallört,
svavelsippa, hålrot, rosettwaldsteinia, svart nysrot, svarttry och en gulblommig
form av luktviol.
Områdets förekomst av ekar och mycket gamla tallar borgar även för en intressant
och inhemsk svampflora. Till områdets ovanligare arter hör eldsopp,
jätteröksvamp, tallticka och grovticka. Alla dessa påträffades i området år 2010.
Fauna
Områdets fauna är bara delvis dokumenterad. Förekomsten av gamla träd och
hålträd av flera trädsorter innebär goda förutsättningar för en artrik insektsfauna.
En lång rad fåglar är dokumenterade från området. Områdets häckfågelfauna är
representativ för trakten och hit räknas även kattuggla. Bland lite ovanligare arter
som regelbundet besöker området hör steglits och stenknäck.
1.6 Historik och markanvändning
Enligt en karta från 1743 fanns, där Minneberg idag ligger, ingen bebyggelse alls.
Området kallades Lyllskogen, benämdes utmark och tillhörde Ulfsunda sätesgård.
På en karta från 1829 finns dels en jordbruksfastighet, Svartvik, dels en större
villa, Sofielund.
I mitten av 1800-talet startades industriverksamhet på området. De mest kända
industrierna var Stockholms Benmjölsfabrik eller Sandviks Lim och Tangens
Trådgardinfabrik. För de anställda byggdes bostäder väster om fabriksområdet.
Odling av potatis och grönsaker uppmuntrades.
Bostäder byggdes även för cheferna. Den botaniskt intresserade chefen vid
Benmjölsfabriken Hjalmar Du Rietz bodde under en tid i Direktörsvillan med sin
familj. I trädgården runt huset planterades allehanda växter, som hemförts från
resor. Huset byggdes omkring 1850 och gick ursprungligen under namnet
Mineberg efter den ursprunglige ägarens fru, som hette Wilhelmina.
Därifrån kommer namnet på hela bostadsområdet, Minneberg.
Fabrikerna revs i början av 1980-talet, för att det nya Minneberg skulle kunna
byggas, men några av arbetarbostäderna finns kvar och är utvändigt i huvudsak
bevarade i sin ursprungliga utformning. Tillsammans utgör de en kulturhistoriskt
intressant helhetsmiljö, som minner om stadsdelens industriepok under 1800- och
1900-talen.
De äldsta husen är från slutet av 1800-talet och när området renoverades 1986
tillkom de tre radhusen.
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1.7 Det enskilda närområdet
Markområde närmast respektive lägenhet disponeras av den boende. Den boende
har i stort sett fria händer att utforma området, ordna rabatter, plantera osv. Riktlinjer, som måste följas, kan dock utfärdas av föreningen.
Den boende har ansvar för skötseln. Om den boende behöver hjälp med skötseln
skall sådan kunna erhållas av föreningen. Om den boende ej tar sitt ansvar
kommer föreningen att ta över ansvaret.
Träd, gamla buskar och häckar inom detta område är dock alltid föreningens
ansvar.
Om någon av de särskilt skyddsvärda arterna förekommer inom närområdet skall
skötselplanens rekommendationer gälla för dessa.
Det enskilda närområdet bör överenskommas i samråd med de boende.

2. PLAN FÖR OMRÅDETS SKÖTSEL
2.1 Övergripande mål för områdets skötsel
Det övergripande målet med områdets skötsel är att:
bevara områdets halvöppna till öppna karaktär med hällar, ekar och lundpartier
och därigenom behålla förutsättningarna för den skyddsvärda växtligheten.
Trädgårdsresterna från tidigare epok skall bevaras.
Behov av naturvårdande skötselåtgärder i området på kort sikt bedöms som stor. I
de fall skötselåtgärder görs ska de utföras med eftertanke och syfta till att uppnå
de långsiktiga målen.
Ett övergripande mål skall även vara att en så stor del av området som möjligt
även fortsättningsvis skall vara fullt tillgängligt för boende och besökare. Således
skall inga ytterligare ”privatiseringar av området göras.
Generellt utgör inslaget av solexponerade äldre ekar och tallar ett av områdets
mest betydelsefulla inslag. Det är särskilt viktigt att bibehålla och utveckla
förutsättningarna för äldre ekar och tallar. Föryngring av dessa trädslag skall
garanteras och kronkonkurrens så långt möjligt undvikas. Det kommer att
innebära att yngre träd som konkurrerar med dessa behöver avvecklas. Särskilt
gäller det idag uppslag av lönn, hägg och andra lövträd. Förekomsten av luckor
och gläntor är mycket positivt, både för många av områdets mest speciella växter,
men också för att öka blomrikedomen och därmed ökad dragningskraft på
pollinerande insekter, särskilt vildbin. Ökad igenväxning innebär ökad
beskuggning vilket har negativ effekt både på örtrikedom samt pollinerare.
Områdets stora inslag av kvarstående växter från tidigare parkvård och
inplantering är mycket speciell. Trots att många av dessa arter ursprungligen finns
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betydligt längre söderut i Europa så har de lyckats leva kvar under de ca 100 år
som nu förflutit och i vissa fall spridit sig bra i området. Även om flertalet inte hör
till vår inhemska flora så räknas de ändock som naturaliserade. Vid sidan av att
bibehålla områdets karaktär med ekar och tallar så skall områdets naturaliserade,
artrika flora i största möjliga mån bevaras och gärna utvecklas.
Död och döende ved i form av stammar och grova grenar av träd som av olika
anledningar måste avvecklas skall placeras i en del av området som pekats ut som
depå för död ved. Ingen naturligt död ved bör tas bort från området och inte heller
användas för eldning. Plats för en ”död ved-/faunadepå” föreslås på tillhörande
skötselplankarta.

2.2 Naturvårdande skötselåtgärder
Området är indelat i sju skötselområden, vilka utgår från den skötsel som ska
genomföras. Skötselområdena pekas ut på kartbilaga 1.
Skötselområdena är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öppna hällmarker och östvänd lövsluttning
Öppna till halvöppna hällmarker med ek och inslag av kulturväxter
Ängspartier och lundvegetation, Ingenjörsvillan
Hällmarker och skogsdungar kring hus X och Y.
Halvöppen tallmark
Öppna hällmarker med buskvegetation kring hus F och G.
Halvöppna hällmarker och skogsdungar kring hus L och M.
”Död ved-/faunadepå”

Utöver dessa skötselområden finns särskilda skötselåtgärder utformade för några
av områdets mest skyddsvärda växter, varav några kan anses som ”ansvarsarter”
för fastigheten Sandvik 1. Dessa beskrivs efter skötselområdena nedan.
Utöver nedanstående skötsel för specifika områden respektive vissa växter så
finns vissa generella riktlinjer som skall gälla för hela fastighetens skötselplan.
Dessa är:
A) Inga vuxna träd, utöver det som anges i nedanstående skötselområden, bör
avverkas. (Samordnas med trädvårdsplanens riktlinjer.)
B) Inga av de kulturväxter som anses som naturaliserade och kvarstående
efter att ”parken” anlades förra seklet, får avvecklas, undantaget det fåtalet
som beskrivs under egen rubrik nedan och klassas som
”problemarter”(främst parksallat, kirskål och vintergröna).
C) Ingen ytterligare utökning av de så kallade ”tomterna” får ske.
D) Inga ytterligare nya trädgårdsväxter bör planteras i områden som ingår i
grönområde/naturmark och som ingår i denna skötselplan. Boende får inte
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på eget initiativ utföra någon sådan plantering. För detta krävs
styrelsebeslut.
E) Så mycket död ved i form av stammar och grövre grenar som möjligt bör
sparas i närområdet. Dessa bör istället placeras i en så kallad ”död ved-/
faunadepå”.
F) All vegetation som slås under de årliga slåtterna skall tas bort från de
slagna ytorna och placeras i ett för ändamålet utsett kompostområde.
G) Alla markarbeten i området skall stämmas av mot skötselplanen, så att inte
skador uppstår på skyddsvärd mark.

Skötselområde 1 – Öppna hällmarker och östvänd sluttning
Beskrivning
Skötselområdet består av en markerad häll, vilken troligtvis tidigare utgjort
utsiktsplats över Ulvsundasjön i öster. I det tunna jordtäcket på och kring hällarna
finns en typisk torrmarksflora med gräs och fetbladsväxter, däribland
spindelvävtaklök och tigerlilja, vilka är de enda påträffade i Minneberg. Bland
buskar finns även inslag av häggmispel.
Nedanför högsta höjden leder en stig från ”Direktörsvillan” (annan fastighet /
Sandvik 11 / nuvarande ägare Sportfiskarna) ut till en öppen yta med
trädgårdsmöbler. Ytan hålls öppen maskinellt. På denna öppna gräsyta finns en rik
vårflora, bl a med gott om blåblommig luktviol.
I östsluttningen breder en medelålders ädellövdominerad skog ut sig. Fältskiktet
är artfattigt med gräs och inslag av fingerborgsblomma.
På senare tid har de uppväxande träden i östsluttningen alltmer börja skymma
utsikten från den öppna hällen.
Bevarandemål
Dels öppna hällmarker med rik flora av fetbladsväxter och andra torrmarksörter
och dels en ädellövskogsbrant med lundvegetation. Ovanliga växter som
förekommer här skall ges goda förutsättningar att finnas kvar och öka i området.
Från högsta punkten skulle det relativt enkelt gå att skapa en fin utsiktsplats med
god utsikt över Ulvsundasjön.
Skötselåtgärder
En dialog med närmaste markägare (Stockholms kommun) bör tas vad gäller
möjligheterna att göra smärre åtgärder i trädskiktet för att skapa en utsiktsplats på
högsta hällen. Idag skyms utsikten av uppväxande lövträd.
•

Hällarnas öppna yta bör utökas med ytterligare minst 30 % mot situationen
i augusti 2010. Detta skall ske genom borthuggning av uppväxande
buskvegetation, särskilt lövträd. De häggmisplar och rönnar som växer på
hällarna sparas, liksom någon enstaka fågelbär. De öppna hällarna bör
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även utökas söderut mot den öppna platsen vid ”Direktörsvillan”, vilken
då blir bättre tillgänglig från BRF.
För att skapa utsikt från hällens högsta punkt bör försiktig luckhuggning
ske av nedanförliggande träd (i samråd med närmaste markägare =
kommunen). I övrigt lämnas den södra delen av lövbranten till fri
utveckling. Brantens äldsta träd skall lämnas kvar.

Skötselområde 2 – Öppna till halvöppna hällmarker med ek och
inslag av kulturväxter
Beskrivning
Norr om ”Direktörsvillan” och kring hus Z återfinns ett öppet till halvöppet
hällmarksområde. Väster om Hus Z finns områdets största öppna hällar. Spritt i
området växer spärrgreniga ekar samt enstaka tallar, almar, sälgar, fågelbär, oxel
och en grupp aspar. Väster och söder om hällarna finns ett rätt stort uppslag av
yngre lönn och hägg. På hällarna finns gott om taklök och inslag av gyllenfetblad.
I södra delen av området sluttar marken svagt mot söder. Här dominerar ekar, med
inslag av gamla och döda träd. I detta område dominerar parkgröe stort i
fältskiktet. Nära stigen i väster finns ett bestånd med rosettwaldsteinia samt ett
mindre bestånd vitsippsruta. Mellan stigarna i söder växer stor kustruta på en av
sina få växtplatser i området samt hässleklocka mm. Direkt norr om
Direktörsvillan står en grupp gamla lindar.
Området besöks ibland av barngrupper, som samlas, äter och leker i området.
Bevarandemål
Öppna till halvöppna hällmarker med spridd förekomst av ekar, tallar, almar och
enstaka andra träd. Ovanliga växter som förekommer här skall ges goda
förutsättningar att finnas kvar och öka i området. Likaså bör området även
fortsättningsvis få vara utflyktsmål för barngrupper.
Skötselåtgärder
I området finns goda förutsättningar att skapa stora ljusa öppningar kring hällarna.
• Kring de öppna hällarna i områdets centrala del bör igenväxningsvegetation regelbundet röjas. Främst gäller det då röjning av lövsly. Dock
skall framtida förekomst av både ek och tall garanteras genom att spara
enstaka unga plantor av båda dessa trädslag. Kronkonkurrens bland de
äldre ekarna bör undvikas och vissa träd därför avvecklas.
• Fågelbär och hagtorn skall även fortsättningsvis finnas i skötselområdet,
men förekomsten bör begränsas och utgöras av enstaka träd eller små
grupper av träd.
• I den södra sluttningen med mycket tät vegetation av parkgröe bör
parkgröens utbredning inte tillåtas öka mer än läget i augusti 2010. Hägg
och ungplantor av lönn hålls efter genom återkommande röjning, minst
vart 5:e år.
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Döda ekar och tallar skall tillåtas finnas kvar så långt som möjligt, för att
så småningom placeras i en död ved depå.
De gamla lindarna får inte skadas eller på annat sätt hotas av
kronkonkurrens.
De delar av skötselområdet som anses lämpliga, särskilt områdets västra
del, närmast gångvägen, hävdas årligen med slåtter.

Skötselområde 3 – Ängspartier och lundvegetation
Beskrivning
Området utgörs av en höjdrygg i nord-sydlig riktning, där E-huset eller
”Ingenjörsvillan” står centralt beläget. I norr flackar området ut och här återfinns
en intressant och artrik gräsmark, som sköts genom årlig slåtter. Denna avgränsas
i norr av en planterad syrenhäck upp mot en grusväg. I häcken finns även enstaka
alm, ek, hästkastanj och lönn. I gräsmarkens nordöstra hörn växer några äldre
tallar, hasselbuskar och en grupp björkar. I takt med igenväxning har även en del
lundväxter funnit sig tillrätta, som t ex lundelm, ramslök och skogsknipprot.
I ängen finns en av de större förekomsterna av gulsippa, liksom den sällsynta
hybriden svavelsippa. Här finns också en god förekomst av blårapunkel och av
den gulblommiga formen av luktviol. Vitsippsruta finns med flera delbestånd i
ängen. Andra arter här är revsuga och tomtskräppa. Till vårblommorna hör
blåsippa (olika färger) vitsippa, vårlök, nunneört, lungört, vildtulpan m.fl.
Strax söder om ”slåtterängen”, i direkt anslutning till promenadvägen, finns ett
bestånd av gul vallört samt ett stort delbestånd av vitsippsruta.
Längs ostsluttningen vid Ingenjörsvillan, ner mot promenadvägen, finns
ytterligare några av områdets mest sällsynta växter. Det gäller bl a svart nysrot,
stjärnflocka och en rik förekomst av hålrot. På träden växer murgröna. Vår- och
försommarväxter här är vintergäck, snödroppar, snöklocka och gemsrot.
I den öppna och gräsbevuxna ytan söder om Ingenjörsvillan växer ytterligare en
rad naturaliserade växter, däribland julros, stor fetknopp, cirkelfetblad, skogsstarr,
rödfibbla, borstnejlika, parkgröe, bergklint, skogsknipprot, vildtulpan,
kungsängslilja, hundtandslilja och strävlosta. Även blårapunkel finns här i ett stort
bestånd. Vintergröna och snöbär breder snabbt ut sig och mot vägen i söder
gränsar ett buskage med bl a fågelbär. I planterad häck upp mot huset växer
hundtandslilja och i gräsmattan enstaka ex av svavelsippa.
Längs vägen mellan Ingenjörsvillan och hus Y finns partier med rikare vegetation
med inslag av mer krävande arter som vippärt och skogsknipprot. Det finns även
en del kvarstående, tidigare planterade buskar som rosentry. Här finns även en del
sentida planterade rhododendron, svart vinbär, fruktträd och vippspirea. Vintergröna är bitvis helt marktäckande och i söder breder hägg ut sig på bekostnad av
andra mer ljuskrävande arter.
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Bevarandemål
Öppna ängsmarker med spridd förekomst av gamla träd, främst ek. Ovanliga
växter som förekommer här skall ges goda förutsättningar att finnas kvar och öka
i området.
Skötselåtgärder
• Slåtterängens öppna del skall tillåtas öka med minst 30 % yta genom att en
del träd och buskar avlägsnas, främst i nordost. Plantering av nya
trädgårdsväxter och buskar får inte ske i eller i anslutning till slåtterängen.
Vida rosbuskar m fl buskar kring ”tvättstugan” bör avvecklas till förmån
för slåtterängen och de mycket sällsynta växter som finns här.
Syrenhäcken som avgränsar slåtterängen norrut skall hållas lågvuxen och
syrener inte tillåtas sprida sig ut i ängen. Träd som konkurrerar med de
gamla ekarna skall avvecklas.
• I den östra sluttningen, gränsandes mot promenadvägen, skall de många
sällsynta växterna hållas under uppsikt. Konkurrensstarka växter skall
hållas efter och inte tillåtas sprida sig här. Det gäller främst parksallat,
vintergröna och kirskål. Likaså behöver lönnplantor successivt hållas efter.
• Sluttningen söder om Ingenjörsvillan innehåller likaså en lång rad
ovanliga arter. Hällarna direkt utanför ”tomten” skall hållas öppna och inte
tillåtas växa igen med buskar, gräs och vintergröna. Ängsmarken med
blårapunkel, borstnejlika och rödfibbla mm skall skötas som slåtteräng
med årlig slåtter i slutet av juli/början av augusti. Lundpartiet längst i
söder med skogsstarr, skogsknipprot och strävlosta skall inte ingå i
slåttermarken. Det öppna partiet längst i sydost som håller på att växa igen
med snöbär, skall röjas och därefter ingå i slåttermarken. Konkurrerande
träd kring den gamla tallen avlägsnas. Däremot sparas raden av
fågelbärsträd men träden tillåts inte bli fullvuxna träd. Vintergröna, kirskål
och parksallad hålls efter.
• De halvöppna ytorna kring promenadvägen mellan E- och Y-husen hålls
öppna genom årlig slåtter. Skuggande häggar avvecklas. Sentida
planterade buskar av rhododendron, vippspirea och äppelträd
avlägsnas/flyttas till annan plats. Inga ytterligare planteringar av
trädgårdsväxter får ske. Vintergröna hålls efter.
Skötselområde 4 – Hällmarker och skogsdungar
Beskrivning
Direkt väster om Y-huset finns en öppen häll med karaktäristisk torrbacksflora
med fetbladsväxter, vårbrodd och tjärblomster. Här finns en bra förekomst av
lydisk fetknopp. Södra delen av hällarna är lägre med gräsvegetation av främst
knylhavre. Enda träden är enstaka rönnar och björkar. I söder är en del unga träd
topphuggna.
Norr om hällen och väster om ”Gula garaget” finns en hävdad, mindre gräsmark
med en syrenrad som skydd mot insyn. Längre mot norr och mot stigen som går
mellan Y och X-husen är den öppna gräsmarken ohävdad och högvuxen.
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Sydväst om hus X finns (i hörnet av fastigheten) en mindre skogsdunge med träd.
I fältskiktet finns här även bärris, vilket annars är ovanligt på fastigheten.
Bevarandemål
Öppen hällmark respektive öppna, hävdade ängspartier utan igenväxningsvegetation. Vildvuxen skogsdunge med bärris.
Skötselåtgärder
• Den öppna hällen väster om hus Y hålls ren från uppväxande träd och
buskar.
• De toppkapade träden i södra kanten av hällen avvecklas.
• Årlig slåtter minst en gång (i slutet av juli/början av augusti) och helst fler
gånger på ängsytorna norr om ”gula garaget”.
Skötselområde 5 – Halvöppen sluttning med gamla tallar och ekar
Beskrivning
Området mellan ”röda längan” och hus H utgörs av en halvöppen sluttning. Direkt
väster om ”röda längan” finns en markerad, öppen häll och i hela sluttningen är
jordtäcket tunt. Kring den öppna hällen finns flera fina, spärrgreniga ekar och en
alm. På en av ekarna växer ekticka. Längst i norr är inslaget av unglönnar större
och här finns även enstaka fågelbär.
Centralt i området, norr om hällen, finns en stor öppen glänta utan träd. I hela
sluttningen dominerar gräset lundgröe i fältskiktet. Bitvis finns även en hel del
vintergröna och vida rosbuskage som breder ut sig. Vid ”röda längan” finns
förutom två mycket gamla tallar, en rad av klasespirea, ett stort bestånd med
parksmultron, praktlysing och en ensam buske svarttry, vilket är den enda
påträffade i området. Andra arter som påträffats i området är praktveronika,
uppländsk vallört och jätteslide.
Nedanför hus H finns stora bestånd med röllikekrage. Och i nordsluttningen av
hus H är gräset delvis klippt. I den oslagna delen finns bl a kanadensiskt gullris,
foderkärringtand och syrener. Här står även en ensam grov ek, en stor lönn, två
gamla tallar, en alm och ett häggsnår.
Bevarandemål
Området väst om ”röda längan”: halvöppen sluttning med solexponerade,
spärrgreniga ekar, gamla tallar och enstaka almar och fågelbär. Ovanliga växter
som förekommer här skall ges goda förutsättningar att finnas kvar och öka i
området.
Området nordost om hus H: Öppen sluttning med gamla ekar, tallar och almar.
Skötselåtgärder
• I området mellan ”röda längan” och hus H röjs alla lönnar bort, för att ge
plats åt ekar och almar.
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I hela skötselområdet årlig slåtter minst en gång (företrädes vis i slutet av
juli/början av augusti).
Busken med svarttry märks ut i fält och ges ett reellt skydd från att röjas
bort.
Buskagen med klasespirea tillåts vara kvar men skall hållas under uppsikt
och inte tillåtas sprida sig mer än i augusti 2010.
Beståndet med praktlysing märks ut i terrängen och tillåts inte öka i
utbredning.
De täta bestånden med vintergröna i områdets södra del avvecklas, liksom
merparten av de vida rosbuskagen. Endast en rosbuske närmast
stigen/tomten i väster tillåts finnas kvar.

Skötselområde 6 – Halvöppen mark med gamla tallar, ek och rossnår
Beskrivning
Området är centralt beläget på fastigheten, i anslutning till hus F och hus G.
Området är relativt flackt, med undantag från nordsidorna av båda husen, där det
finns mindre partier med öppna hällar och lodytor mot promenadstigen i norr.
I området finns den största gruppen av mycket gamla tallar på fastigheten. Flera
av dessa träd är många hundra år gamla och mycket skyddsvärda.
Området söder om hus G slås årligen och har fortfarande karaktär av
trädgård/park. Här växer 10 gamla tallar i en grupp, liksom sju ekar, en alm och
en flerstammig ask. Bland buskar finns bukettspirea, benved och liguster.
Förutom grupper med träjon, parksmultron och krollilja finns här även enstaka
skogsknipprot och stor kustruta. Vårfloran är mycket rik med sippor och gemsrot
mm. Vintergröna brer ut sig oroväckande mycket.
Kring hällarna och gångstigen mellan husen F och G och norr om hus F finns
stora snår med plommon och rosor. Bland rosorna ingår den ovanligare bergrosen.
Lundgröe dominerar stort i fältskiktet, men det finns även inslag av
konkurrenskraftiga syrener, vintergröna och kirskål.
Sydost om hus F, utanför ”tomtmarken”, mot asfaltsvägen finns ett stort snår med
rosor, bestående av någon sorts pimpinellros, kamtjatkaros och liguster. Med stor
sannolikhet tillhör detta rosbuskage det gamla, planterade från förra sekelskiftet.
Närmast vägen finns en mindre öppen häll med ett stort bestånd av gyllenfetblad,
tulkört, några almar och lönnar.
Bevarandemål
Öppna till halvöppna ängsmarker med inslag av gamla tallar och spärrgreniga
ekar. Ovanliga växter som förekommer här skall ges goda förutsättningar att
finnas kvar och öka i området. Området skall så långt möjligt utgöra naturmark
och vara tillgängligt för boende och besökare. Likaså bör området kunna fungera
som utflyktsmål för barngrupper.
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Skötselåtgärder
• De idag ängsartade gräsmarkerna skall slåttras minst en gång per år (slutet
juli/början augusti) men gärna flera gånger.
• Träd som konkurrerar med de mycket gamla tallarna skall skyndsamt
avvecklas.
• Rossnåren i norr och i sydost skall begränsas, men inte helt avvecklas.
• Igenväxningsvegetation av träd och buskar kring de få öppna hällarna skall
avvecklas, undantaget gamla tallar, ekar och almar.
Skötselområde 7 – Halvöppna marker och skogsdungar
Beskrivning
Området utgörs av öppna till halvöppna mindre ytor i anslutning till hus L och hus
M i fastighetens nordligaste del. Stora ytor här utgörs av klippta gräsmattor kring
husen. I en sådan gräsmatta sydväst om hus L påträffades sommaren 2010 ett ex
av jätteröksvamp.
I skötselområdet finns flera mycket gamla och skyddsvärda tallar. På en av dessa
(söder om hus M) växer den rödlistade arten tallticka. På basen av en annan tall
söder om hus L växte 2010 en fruktkropp av grovticka.
Norr om hus M och öster om hus L finns en trädbevuxen sluttning med stort
inslag av ung alm, lönnar, druvfläder. Gräsmarken slås årligen.
Bevarandemål
Öppna till halvöppna gräsmarker med inslag av gamla tallar och ekar.
Skötselåtgärder
• De idag ängsartade gräsmarkerna skall slåttras minst en gång per år (slutet
juli/början augusti) men gärna flera gånger.
• Träd som konkurrerar med de mycket gamla tallarna skall skyndsamt
avvecklas.
• Buskage av syrén, spireor och rosor behöver hållas under uppsikt och på
sikt begränsas. Deras nuvarande utbredning märks ut i fält.
Död ved- /faunadepå
I dagens landskap är döda eller döende träd en bristvara. Många arter av insekter
liksom flera mossor och svampar är beroende av död och murknande ved. På
fastigheten skall den döda veden i så stor utsträckning som möjligt tas till vara och
livsmiljöer för olika arter skapas.
Ett sätt att gynna arter som behöver död ved är att skapa så kallade död ved- eller
faunadepåer. En faunadepå kan se ut på många olika sätt, en stock, en hög med
kvistar och grenar eller en högstubbe (träd utan krona). Det murknande materialet
utgör både mat och husrum för många insekter och deras larver. När depån legat
en tid skvallrar mängden av gnagmärken och larvgångar om det rika insektslivet.
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Faunadepåer är inte positiva bara för insekter, mossor och svampar. De kan också
utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar och fladdermöss. En ökad
insektsfauna gynnar även fågellivet.
Förslag på död ved /fauna-depå i området är dels i branten i skötselområde 1
respektive i anslutning till hällmarkerna och stigen ut ur fastigheten i skötselområde 4. Enstaka grövre stammar kan läggas ut på lämpliga platser, gärna
solexponerat, spritt i området.
Bevarandemål
Ansamling av stammar och grövre grenar av alla trädslag på en eller flera platser.
Bäst vore att hitta både en solexponerad plats och en skuggig plats, för att gynna
olika artgrupper bland insekter och vedlevande svampar.
Skötselåtgärder
• Alla stammar av träd med brösthöjdsdiameter grövre än 15 cm samt grenar
av träd med basdiameter grövre än 10 cm läggs i den/de depåer som
skapas.
Kompostering av trädgårdsavfall
Föreningens gemensamma kompostering
Så mycket som möjligt av slaget gräs, löv, kvistar och sly bör läggas i en kompost
placerad på lämpligt ställe i vårt område istället för att transporteras bort. Grövre
material bör finfördelas med hjälp av vår kompostkvarn innan det läggs i
komposten. Lämplig plats bör utpekas snarast.
Förslag till placering:
Bakom röda längan om utrymmet räcker.
Enskild kompostering
Komposten skall placeras undangömd inom det enskilda närområdet.
Ordentligt insynsskydd i form av buskar och/eller snyggt staket skall finnas så att
komposten syns så lite som möjligt.
Endast trädgårdsavfall och vegetabiliskt hushållsavfall får läggas i komposten.
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2.3 Särskilda floraskötselåtgärder
Några av områdets växter är så pass ovanliga både utifrån ett regionalt och
nationellt perspektiv att särskilda skötselåtgärder föreslås. I Minneberg har dessa
arter en av sina ytterst få kända växtplatser i landet och särskilda åtgärder kan bli
nödvändiga för att de på sikt skall ha förutsättning att finnas kvar. Urvalet växter
har gjorts i samråd med botanister. I några fall har förekomsterna varit så sårbara
att vissa omplaceringar av arter föreslås, för att på så vis öka möjligheten för
spridning.
För nedanstående arter bör detaljerade kartor upprättas som visar var de olika
förekomsterna finns.
Vitsippsruta Isopyrum thalictroides
Kvarstående och naturaliserad i åtminstone tre delbestånd, två i anslutning till
”slåtterängen” norr om Ingenjörsvillan i skötselområde 3 och ett i skötselområde
2. Arten finns vild närmast i Baltikum. Enligt Artdatabankens ”artportal” utgör
Minneberg landets enda kända lokal för arten.
Skötsel: Alla delbestånd skall identifieras och utmärkas i fält och på detaljkarta.
Arten bör övervakas årligen och delbeståndens utveckling följas.
Konkurrensstarka växter, särskilt gräs, vintergröna och parksallat bör ej tillåtas
konkurrera med vitsippsrutorna. För att gynna artens spridning kan barjordsytor
skapas kring delar av bestånden. De platser där arten finns (i skötselområde 2 och
3) skall slås minst en gång per år, företrädesvis i slutet av juli/början av augusti.
Gulblommig luktviol Viola odorata
Finns på flera ställen kring Ingenjörsvillan. Mest talrik kring gamla garaget N om
villan. Arten tycks öka sakta i området. Finns även SW om samma villa, kring en
stentrapp. Detta är enda kända lokalen i landet. (Finns även vid Minnebergsvägens slut, direkt söder om planområdet.)
Skötsel: Alla delbestånd skall identifieras och utmärkas i fält och på detaljkarta.
Arten bör övervakas regelbundet. De platser där arten finns (i skötselområde 3)
skall slås minst en gång per år, företrädesvis i slutet av juli/början av augusti.
Svart nysrot Veratrum nigrum
Kvarstående, förvildad med några få exemplar i ostsluttning öster om
Ingenjörsvillan. Ursprunglig i alperna. Enligt Artdatabankens ”artportal” utgör
Minneberg landets enda kända lokal för arten.
Skötsel: Arten bör övervakas årligen. Eventuella konkurrensstarka växter och
höga gräs kring nysrot-plantorna bör avlägsnas. För att gynna artens spridning kan
barjordsytor skapas kring plantorna. Möjligen bör växtplatsen ges ett bättre skydd
genom enkel inhängnad med kraftiga stolpar och hönsnät.
Hundtandslilja Erythronium dens-canis.
Arten finns i enstaka små förekomster enbart kring Ingenjörsvillan. Den finns vild
i södra Europa och främre Asien. Enligt Artdatabankens ”artportal” utgör
Minneberg en av landets tre kända lokaler för arten. (Finns även i kanten av
gångvägen söder om Direktörsvillan.)
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Skötsel: Alla delbestånd skall identifieras och utmärkas på detaljkarta och i fält.
Arten bör övervakas årligen och delbeståndens utveckling följas. Eventuella
konkurrensstarka växter och gräs kring liljorna bör avlägsnas. För att gynna artens
spridning bör barjordsytor skapas kring delar av bestånden.
Rosettwaldstenia Waldsteinia geoides
Kvarstående, förvildad på ca 2 kvm yta vid en berghäll i västra kanten på
skötselområde 2. Ursprunglig som närmast i Ungern. Enligt Artdatabankens
”artportal” finns arten angiven från ytterligare tre platser i landet.
Skötsel: Beståndet bör utmärkas i fält och på detaljkarta. Arten bör övervakas
regelbundet. För att gynna artens spridning kan barjordsytor skapas kring delar av
bestånden. Skuggande ungplantor av lönn och hägg skall avlägsnas.
Svarttry Lonicera nigra
Sällsynt förvildad. Ursprungligen från Mellaneuropas bergstrakter. Enligt
Artdatabankens ”artportal” uppgiven från fem lokaler i landet. Påträffades år 2010
med en stor buske norr om ”röda längan” i skötselområde 5.
Skötsel: Den enda busken bör utmärkas i fält och på detaljkarta. Eventuella
konkurrerande vedväxter skall hållas efter.
Hålrot Aristolochia clematitis
Kvarstående, medeltida medicinalväxt. Växer i bestånd på några kvadratmeter i
ostsluttningen öster om Ingenjörsvillan i skötselområde 3. Enligt Artdatabankens
”artportal” finns arten uppgiven från drygt tio lokaler i landet.
Skötsel: Beståndet skall utmärkas i fält och på detaljkarta. Arten bör övervakas
årligen och delbeståndens utveckling följas. Konkurrensstarka växter, t ex
lönnplantor, bör ej tillåtas konkurrera med hålroten. Särskild uppmärksamhet på
konkurrens från lönnsly, parksallat och vintergröna.
Julros Helleborus niger
Mycket sällsynt kvarstående eller förvildad. Ursprunglig i Mellaneuropa. Finns
med två plantor ca 15 m söder om Ingenjörsvillans södra gavel i skötselområde 3.
Enligt Artdatabankens ”artportal” finns arten rapporterad från ytterligare drygt tio
lokaler i landet, varav flertalet tillfälliga. (En planta finns även sydost om
Direktörsvillan, direkt söder om det område som föreliggande plan gäller över.)
Skötsel: Plantorna utmärkas i fält och på detaljkarta. Arten bör övervakas årligen
och utvecklingen följas. Konkurrenstarka växter, särskilt höga gräs, hallon och
vintergröna, bör ej tillåtas konkurrera med julrosorna. För att gynna artens
spridning kan barjordsytor skapas kring plantorna.
Gul vallört Symphytum tuberosum
Mycket sällsynt på kulturmark. Ursprunglig i Västeuropa. Växer i anslutning till
”slåtterängen” i skötselområde 3 tillsammans med vitsippsruta och tandrot. Enligt
Artdatabankens ”artportal” finns arten på 10 lokaler i landet.
Skötsel: Arten bör övervakas regelbundet och förekomsten märkas ut i fält och på
detaljkarta. För att gynna artens spridning kan barjordsytor skapas kring delar av
bestånden. De platser där arten finns (i skötselområde 3) skall slås minst en gång
per år, företrädesvis i slutet av juli/början av augusti.
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Blårapunkel Phyteuma nigrum
Sällsynt gräsfröinkomling. Ursprunglig i Mellaneuropa. Växer på flera platser i
anslutning till Ingenjörsvillan i skötselområde 3. Störst förekomst i ”slåtterängen”
norr om Ingenjörsvillan och dels i slänten sydost om Ingenjörsvillan. Enligt
Artdatabankens ”artportal” finns arten uppgiven från ca 20 lokaler i landet.
Skötsel: Arten bör övervakas regelbundet. För att gynna artens spridning kan
barjordsytor skapas kring delar av bestånden. De platser där arten finns (i
skötselområde 3) skall slås minst en gång per år, företrädesvis i slutet av
juli/början av augusti.
Svavelsippa Anemone nemorosa x ranunculoides
Är en sällsynt hybrid mellan vit- och gulsippa. Finns i ”slåtterängen” norr om
ingenjörsvillan samt med några få ex i gräsmattan vid södra gaveln på samma hus.
Finns enligt Artdatabankens ”artportal” på drygt 20 lokaler i landet, varav flertalet
på Öland. (Finns även i ett plommonsnår i anslutning till koloniträdgården sydväst
om fastigheten)
Skötsel: Delbestånd i slåtterängen skall identifieras och utmärkas i fält och på
detaljkarta. Arten bör övervakas årligen och delbeståndens utveckling följas. För
att gynna artens spridning kan barjordsytor skapas kring delar av bestånden. De
platser där arten finns (i skötselområde 3) skall slås minst en gång per år,
företrädesvis i slutet av juli/början av augusti.
Stor kustruta Thalictrum minus ssp majus
Självsådd och naturaliserad i södra delen av skötselområde 2, nordväst om
Direktörsvillan. Dessutom funnen vid stigen öster om hus G i skötselområde 6.
Detta tillhör de nordligaste lokalerna i landet och närmast finns den på Gotland.
Skötsel: Alla delbestånd skall identifieras och utmärkas i fält och på detaljkarta.
Arten bör övervakas regelbundet. För att gynna artens spridning kan barjordsytor
skapas kring delar av bestånden. De platser där arten finns (i skötselområde 3)
skall slås minst en gång per år, företrädesvis i slutet av juli/början av augusti.
Strävlosta Bromus benekenii
Inhemskt lundgräs i Sverige som förekommer norrut till nedre Dalälven.
På fastigheten finns arten i zonen mellan gräsmark och lund söder om
Ingenjörsvillan, skötselområde 3.
Skötsel: Arten bör övervakas regelbundet. För att gynna artens spridning kan
barjordsytor skapas kring delar av beståndet. De platser där arten finns (i
skötselområde 3) skall helst tillåtas utvecklas mot lundparti, med skuggande
buskar och träd.
Övriga skyddsvärda arter
För några andra arter, som finns spridda i landet, men som regionalt är ovanliga
och där förekomsten på fastigheten anses intressant bör likaså detaljkartor
upprättas. Arterna bedöms i dagsläget inte kräva specialåtgärder, men det är ändå
av värde att veta var växtplatserna finns. Skulle arterna minska i numerär eller
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utbredning, får en ny bedömning göras om särskilda åtgärder anses nödvändiga.
Dessa arter är: Skogsknipprot, Vippärt, Vildtulpan, Spindelvävstaklök
Bekämpning av konkurrensstarka, främmande arter
I området förekommer att antal mycket konkurrensstarka, främmande arter. Några
av dessa kan på sikt innebära hot mot den känsliga, skyddsvärda vegetationen. Det
gäller främst vintergröna, kirskål, parksallat, praktlysing och möjligen
röllikekrage. Likaså håller en del av områdets rosbuskage på att bre ut sig, liksom
vissa bestånd av spireor och syrén.
Det är särskilt viktigt att hålla en årlig bevakning på utbredningen av dessa arter.
Detta görs lämpligen med metallstavar som placeras i ytterkanterna på de bestånd
man vill bevaka.
Det finns idag flera möjliga sätt att begränsa förekomsten av dessa arter. Förutom
kemisk bekämpning (som inte alltid får den önskade effekten), anses mekanisk
bekämpning och ”täckning” vara de mest effektiva. Täckning innebär att
förekomster av icke önskvärda arter täcks med någon form av tät markduk/-plast
under en period av minst tre månader. Detta är effektivt på både parksallat,
vintergröna och kirskål.
Det andra sättet, som är betydligt mer arbetsintensivt går ut på att gräva upp de
förekomster som man önskar begränsa. Särskilt vintergröna kan bekämpas på
detta sätt.
Rosbuskar är ofta besvärliga att begränsa. Enklast görs detta med röjsåg under
vinterhalvåret. Därefter får man efterföljande säsong fortsätta att röja uppväxande
grenar upprepade gånger så att inga nya buskage växer upp. Om möjligt bör
rötterna grävas upp. På liknande sätt kan man göra med spireor och syrén.

2.4 Tillgänglighet
Mål och beskrivning
Området ska även fortsättningsvis vara tillgängligt för boende och besökande. Om
förslitningsskador uppkommer till följd av besök i området ska dessa förebyggas
på lämpligt sätt.
Närmast husen är marken att betrakta som ”tomtmark” med privat prägel. Andra
boende och besökare bör visa respekt för detta.
Åtgärder
Minst en informationsskylt i gott skick föreslås vid områdets entré i söder.
En rastplats med bord och bänkar arrangeras på för ändamålet lämplig plats
centralt i området samt möjligen i skötselområde 1.
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2.5 Naturvårdsförvaltning och tillsyn
Förvaltare
Bostadsrättsföreningen Margretelund är markägare och förvaltare. Det innebär ett
övergripande ansvar för att syftet med skötselplanen uppnås och omfattar ansvar
för bland annat åtgärder, eventuellt framtagande och underhåll av informationstavlor och annan skyltning samt kontakt med andra markägare och berörda.
Avsteg från skötselplanens intentioner bereds av BRF styrelse.
2.6 Dokumentation och uppföljning
Området är väl inventerat vad gäller områdets kärlväxtflora. Inventeringar av
främst ek- och tall-levande insekter skulle vara värdefulla för att ytterligare förstå
områdets naturvärden och för att fånga upp eventuella förändringar i planens
inriktning. Områdets speciella flora bör successivt följas upp och bevakas.
Utförda åtgärder bör dokumenteras. Tidpunkt för åtgärderna, deras effekt med
mera ska anges. Dokumentationen förvaras hos BRF styrelse och kan bland annat
ligga till grund för revidering av skötselplanen.
Efter 10 år utförs tillsyn i området och vid behov utförs nya skötselinsatser. Vid
tillsynen görs också en bedömning av behovet av en revidering av skötselplanen.
2.7 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Nedan beskrivs de föreslagna åtgärderna. För varje skötselåtgärd specificeras vid
vilken tidpunkt åtgärden bör utföras, vilka skötselområden som berörs samt vilken
prioritet åtgärden har. Prioritet 1 är högsta prioritet.
Skötselåtgärd
Slåtter

Ogräsbekämpning
Luckhuggning för att skapa
gläntor
Frihuggning av enskilda
träd
Röjning
Iordningställande och
tillgängliggörande av mark
Informationsskylt
Utmärkning av skyddsvärda
arter (se kap 2.3)

Tidpunkt
Främst början
augusti.
Om möjligt även en
gång till.
Kontinuerligt
Valfritt.
Kontinuerligt
Vinterhalvåret
Kontinuerligt
Valfritt
Under
vegetationssäsongen

Plats
Skötselområde
2,3,4,5,6, 7
Skötselområde
3,5,6,7
Skötselområde
1,2,5
Skötselområde
1,2,3,5,6,7
Alla områden
Skötselområde
1,2,4,6,
Skötselområde 3
Skötselområde 2,3

Prioritet
1

2
2
1
1
2
1
1

Skötselplan för
Sandvik 1, Minneberg, Bromma

20

2010-10-26

3 KÄLLFÖRTECKNING
BHÅ* 1984: Lindberg, Per Sigurd: Minnebergs märkligheter
BHÅ* 1991: Lindberg, Per Sigurd: Minnebergs mini-Eden.
DN Runt Stan 1986-06-05: Holmberg, Per:
Bland tandrot, hasselört o myskmadra i Minneberg
Bromma Stadsdelsförvaltning 2004: Skötselplan för parkområde i Minneberg
BHÅ* 1990: Gezelius, A-G och R, Hjalmar Du Rietz och Sandviks Limfabrik
Stockholms Universitet Kulturgeografiska Inst. VT 1972, 2-betygsuppsats:
Ingrid Berggren o Anneli Krube, Svartvik ett arbetarbostadsområde
Stockholms Universitet Kulturgeografiska Inst. VT 1975, 2-betygsuppsats:
Lars Eriksson o Carl-Gunnar Olsson, Industriområdet Svartvik
HSB Stockholms prospekt avseende Minnebergsområdet 1985
Stockholms Stadsbyggnadskontor 1980: Lars Brattberg o Sten Hildebrand,
Förslag till utvidgad och ändrad stadsplan för Minnebergsområdet Pl 7826
Karta över Bromma socken 1743
Karta över Bromma socken 1829
Artdatabankens Artportal: www.artportalen.se
(*BHÅ = Bromma Hembygdsförenings Årsbok / Brommaboken)

Muntliga källor
Hasse Edsman, Bromma
Henry Gudmundsson, Tyresö
Bilagor
1. Karta över skötselområden
2. Detaljkartor över de ”enskilda närområdena” (Under framtagning)
3. Detaljkartor och bilder över skyddsvärda arters förekomst och utbredning
4. Artförteckningar/Inventeringsresultat
5. BRF Margretelunds Trädvårdsplan (Upprättad 2005, skall uppdateras)

