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Syftet med besöket var att se vilken natur som är bevarandevärd med fokus på träd med tanke på nya
byggnader kan placeras på fastigheten. Sylta 7:8 ligger intill kommunens fastighet som också
inventerades för att få en helhetssyn av området mellan väg och strand.
Alléer. Två alléer finns som leder fram till Urfjäll, båda alléer finns i huvudsak på kommunens
fastighet. Det finns en lindallé som går från nutida Enköpingsvägen snett mot Urfjäll, där de sista
träden står på Sylta 7:8. Här saknas två alléträd på höger sida i allén, nära Urfjäll sett från
Enköpingsvägen. Dessa borde ersättas med nya träd. Den andra allén består av hästkastanj och går
vinkelrätt från Enköpingsvägen rakt mot Urfjälls huvudbyggnad. Båda alléerna borde inventeras och
därefter upprätta ett trädvårdsprogram.
Solitära träd intill lindallén. Intill de två sista lindarna på vänster sida nära Urfjäll finns en lönn och
en ek. Lönnen är skadad och kan tas bort. Eken är i bra skick men konkurrerar med linden om
utrymmet. Om något träd ska tas bort, så drar eken det kortaste strået eftersom linden ingår i allén.
Stora träd – blivande jätteträd. Det finns en stor välvuxen vidkronig ek intill en spelplan. Stammen
mätte i brösthöjd 2,75 meter vilket visar att detta träd är på väg att bli ett jätteträd som har en omkrets
på 3,41 meter vilket ger en diameter på 1 meter. Jätteträd är särskilt skyddsvärda träd som har
inventerats av Länsstyrelsen i Stockholms län. De är bevarandevärda då de hyser en rik biologisk
mångfald av arter ju äldre och större de blir. Ytterligare ett träd inom fastigheten är av samma storlek,
en bok med stamomkrets på 2,40 meter. Boken är också vidkronig och välvuxen. Dessa två träd är
absolut värda att sparas för framtida generationer. Eken behöver friställas genom att hugga bort
ädelgran som står för nära kronan. Det finns ytterligare en ek som har en omkrets av 1,20 meter som
också har potential. Bredvid denna står två mindre ekar som kan tas bort till förmån för 1,20-eken.
Granar. Det finns märkligt nog en hel del ädelgran på den östra sidan. Här behövs en urglesning då
de står mycket tätt och dessutom konkurrerar med den stora eken. Ädelgranarna är troligen planterade
parkträd som har förökat sig. Mellan ädelgranarna går ett rostigt staket som följer den tidigare
fastighetsgränsen ända ner till sjön. Staketet borde tas bord.
På västra sidan av fastigheten finns det många granar som står tätt. När vi gick in mellan träden såg vi
att träden var planterade i tre raka rader. Den yttersta raden bar tydliga spår av beskärning på en höjd
som avslöjade att den raden av granar har varit en granhäck. De andra två raderna har inte beskurits.
Vi såg inga spår av fågelbon i den tidigare granhäcken där det fanns gott om klykor för fåglarna att
bygga bon i. Denna lilla granskog har inga höga naturvärden då det är ett trädplantage med enbart
gran. Dock har skogen ett värde som lekplats för barnen då det fanns leksaker och skyltar med texten
”slalom”.
Fruktträd. Det fanns äppel, plommon-, körsbär- och bigarråträd inom fastigheten. De stod i
placerade intill varandra. Fruktträd är viktiga för pollinatörer och vice versa och framför allt för
barnen som kan plocka frukten.
På kommunens fastighet mellan Sylta 7:8 och stranden. Här finns en stor ek och syrenbuskar samt
en kastanjeallé som leder ner till ett före detta badhus och jordkällare (1896). Det finns ett

röjningsbehov, framför intill eken. Det finns också ytterligare ett förråd som kan ha fungerat som
matkällare. Samtliga byggnader är i dåligt skick och det finns ett stort behov av underhåll om de ska
finnas kvar i framtiden. De flesta ädelgranar står också på kommunens fastighet. Det finns också
rester av två bryggor i sten i strandkanten, en placerad på mitten av stranden och en brygga vid
badhuset. Förutom upprustningsbehov av byggnaderna vore det trevligt att synliggöra kastanjallén
som leder till badhuset.
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