Vi gör det tillsammans
De gröna utemiljöerna är ett signum för Poseidon. Att skapa vackra och hållbara
miljöer som bjuder in till möten och umgänge är en viktig del när vi utvecklar
våra bostadsområden till trivsamma hem. Vi är helt enkelt övertygade om att
man mår bra av att bo grönt!
Gröna utemiljöer handlar om mycket mer än vackra blommor. Poseidons
miljövärdar och våra samarbetspartners jobbar dagligen med att skapa
fungerande gårdsmiljöer. I dialog med våra hyresgäster mejslar de fram
utemiljöer som fungerar för både avkoppling, lek och stoj. Som dessutom
bidrar till den biologiska mångfalden i staden. För att få till dem behöver vi
testa nya vägar, utbilda oss och vara öppna för nya förslag och idéer.
På Poseidon uppmuntrar vi dessutom våra hyresgäster att starta egna
gårdsodlingar. Så bli inte förvånad om du stöter på pallkragar med tomater
här och där på våra gårdar. Vi gillar odling i alla dess former!
Träden är en viktig del av utemiljöerna. Några av våra träd runt om i staden är
vi särskilt stolta över. I den här foldern kan du läsa mer om några av Poseidons
unika träd på olika platser i Göteborg. Ta gärna en tur på egen hand och njut
av våra gröna hem!
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”Tillsammans skapar vi gröna hem
där människor vill bo och leva”
1

Ask, Fraxinus excelsior

Våra vackra träd
Träden är viktiga för oss människor. Träd renar luften, de skänker skugga, dämpar vind och
minskar upplevelsen av buller.
De ger karaktär och rumskänsla.
Och de är inte minst omistliga inslag i flera av våra kulturhistoriska stadsmiljöer och
värdefulla för den biologiska
mångfalden.
Men träden får ofta konkurrera om utrymmet, både
under och ovan mark. Poseidons
trädplan är grunden i vårt
arbete med att ge våra träd
så goda förutsättningar som
möjligt att utvecklas normalt.
Det innebär bland annat att vi
fortlöpande ser till att våra träd
är livskraftiga.
För att alla ska känna sig trygga och säkra på våra bostadsgårdar, arbetar vi systematiskt
med riskbedömning. Vår ambition är att kunna behålla våra
fina träd utan att riskera skador
på människor och egendom.

  2 Getapel/Vägtorn
Rhamnus cathartica
Adventsvägen 27, Kortedala
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Getapel/Vägtorn, Rhamnus cathartica
“Kräketorn” är ett folkligt namn på
växten – det förstår man om man
har smakat på de svartglänsande,
ärtstora och giftiga bären.
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Naverlönn
Acer campestre
Alice Bonthrongatan, Hisingen
Växer vilt i södra Skåne. Trädet på
Alice Bonthrongatan är ett mycket
välutvecklat och fint exemplar, tack
vare sitt gynnsamma läge.
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Klibbal, Alnus glutinosa

Naverlönn, Acer campestre

Glanshagtorn, Crategus x lavellei
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Hästkastanj, Aesculus hippocastanum
Holländsk alm, Ulmus hollandica
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Spindeltall, Pinus sylvestris

11 Douglasgran, Pseudotsuga menziesii

Björk, Betula pendula
27

Rysk lönn, Acer tataricum
2

  1 Ask
Fraxinus excelsior
Fjäderharvsgatan 13, Angered
Planterades troligen
i mitten av 1800talet på Gunnareds
gård, som då var en
herrgård i ett öppet
odlingslandskap.
Asken är viktig i
fornnordisk mytologi. Det sades att
i världens mitt – Midgård – höll den
väldiga asken Yggdrasil samman
jorden med sina rötter och bar upp
himlen med sina grenar.   
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Silverlind, Tilia tomentosa
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  4 Glanshagtorn
Crategus x lavellei
Baltzersgatan 2 A, Jättesten
Ett relativt ovanligt träd numera
men runt Poseidons fastigheter i
Jättesten finns det åtta exemplar
som troligen planterades i början
på 70-talet.
  5 Spindeltallar
Pinus sylvestris
Orustgatan, ner mot Kungstensmotet, Sandarna
För 8 000 år sedan var Västra Frölunda ett skärgårdslandskap och
havsnivån låg 25 meter högre än
idag. På en sandkulle står ett tåligt
tallbestånd. Vind och vatten har
sköljt bort de sandiga markerna och
marknivån
runt träden
har efterhand sjunkit
och blottlagt
rötterna.
6 Rysk lönn
Acer tataricum
Parkeringen mellan Fredrikas och
Amandas Gård, Högsbohöjd
Den ryska lönnen är anspråkslös,
snabbväxande och vindtålig men
behöver ett soligt läge för god

utveckling. Vackra, röda frukter
redan efter midsommar och kraftig
röd höstfärg.
7 Silverlindar
Tilia tomentosa
Fyrkgången, Högsbohöjd
En värmekrävande, senblommande
lind som trivs bäst i varma lägen,
till exempel i en stenstad.
8 Björk
Betula pendula
Doktor Forselius Backe 38, Guldheden
Det sägs att det är under en björk
man ska leta om man vill hitta
gamla nedgrävda skatter. Är det
kanske därför det ligger en så stor
orubblig sten under denna björk, så
att skatten skall förbli oåtkomlig?
9 Holländsk alm
Ulmus hollandica
Doktor Sydows gata 3, Guldheden
En korsning mellan vår vanliga alm
och lundaalmen. Trots
namnet är
ursprunget
okänt.
10 Hästkastanj
Aesculus hippocastanum
Västra Skansgatan 10 C, Haga
En kulturhistoriskt intressant
och över 100 år
gammal hästkastanj som har
stagats upp för
att kunna stå
kvar i den unika
boendemiljön i
Haga.
11 Douglasgran
Pseudotsuga menziesii
Kallebäcksvägen 10 D, Kallebäck
I sin naturliga växtmiljö i Nordamerika blir douglasgranen ofta
enorma 100 meter hög, i Sverige
cirka 20– 25 meter.
12 Silverpäron
Pyrus salicifolia
Zachrissonsgatan 8D, Kålltorp
Detta fantastiskt vackra träd, som
är översållat med vita blommor
i maj, kan vara världens största
exemplar av silverpäron. Och definitivt ett av de mest intressanta
träden i Göteborg!
13 Klibbal
Alnus glutinosa
Måns Bryntessonsgatan, mot Gamlestadsvägen, Gamlestaden
I den här klibbalen
har en rönn slagit rot i
grenklykan. Rönnen är mycket lättförökad och kan till och med, som
här, spira på andra träd.

