
Anteckningar efter genomgång av träd Fjällhöjden 
Tid: 5 juni 2017 ca kl 9-11 

Närvarande: Friederike (Järna Trädvård), May Nurnberg, Anne Claesson, Lisa Erkstam (Fjällhöjden). 

Anteckningarna syftar till att återge de råd och åsikter vi fick från Friedrike under rundvandringen.  

Området bakom länga Ä (parken)  
Överlag tyckte Friedrike att vi ska vara försiktiga med att ta ner för mycket stora träd eftersom de 

skapar trivsel (gröna rum). Bättre att ta det steg för steg än att få ett kalhygge. 

 Rönnen i pulkabacken mår bra och är fin. Den kan bli mogen om ca 20 år och kan då börja 

ruttna. Vi kan med fördel ta bort den döda stam som finns i rönnen. 

 Av de fyra träd som står i slänten mellan Ä och V så rekommenderar hon att vi tar ner 

björken och tallen som står överst i backen, de är i sämre skick. 

 Stora björken (som inte är stympad) har troligen nått sitt fulla storleksomfång. 

Kronreducering av denna innebär risk för stora kostnader som troligen behöver göras om 

igen efter några år. Bättre att låta den vara och hålla koll på kronan: när den börjar glesna är 

det tecken på att björken håller på att dö. 

 Björk som står nära gränsen till skogen (vid omkullfallna sälgen) är i dåligt skick. 

 Björkbeståndet vid bergsväggen (nära gamla komposten) är fint. Vill vi så kan vi framöver ta 

bort den björk som står närmast längan. Eventuellt är detta på kommunens mark. 

 Två sälgar vid gamla komposten dåliga (men troligen utanför vårt område) 

 Silvergranen i bra skick. Ett bra sätt är att gallra ur den nerifrån (har redan gjorts av längan). 

Garagen Ö/Ä 
 En sälg vid kortändan Ö är dålig och bör tas ner. 

 Området ut mot gatan kan behöva gallring, i så fall kan med fördel aspen tas bort 

(ringbarkas) och lite småbjörkar. 

 Almen vid Ä:s garage står och kämpar (mår inte helt bra). Bevaka? 

Området bakom länga Y 
 Ena björken (närmast tvättstugan) i dåligt skick p g a tidigare felaktigt utförd kapning (dåligt 

snitt som ger ingång för röta. Bevaka? 

 En klunga om fem björkar: ta ner de två största och låt de små få mer plats. (Checkat med 

längan efter vårt möte att det är samma björk som de vill ta ner.) 

 Ta ner granen. 

 Låt småek och rönn växa upp i området. 

 En björk mot gatan har chaga (svamp) och bör tas bort. 

 Eken som har en gren ut mot gatan behöver beskäras (grenen är för nära vägbanan). 



Området bakom länga T 
 De två stora bokarna kan vara värt att kosta på en kronreducering. (Kan ta ca två pers 1 dags 

jobb.) En av de tre bokarna är tydligt livskraftig med små utskott i stammen, men ser ändå ut 

att hålla på att dö. Sabotage? Annat skäl? 

 Blodlönnen kan med fördel beskäras och kanske på längre sikt tas ned. 

Björkar vid gavel T 
Ingen av dessa björkar är i akut behov av nedtagning, vi kan ta det pö om pö under flera år. Ta med 

fördel ner ett av de större träden och låt de mindre växa upp. Förslagsvis de tre som står närmast 

trappan först. 

Området vid gavel U samt ner mot N/O 
 Björkar vid gångbanan inte så farligt dåligt skick, ingen panik. (Ingen röta som tidigare 

befarats.) Den närmast längan kan tas ned först om vi vill. Här finns motstridig information 

från tidigare firmor. 

 Två tallar vid gavel (Anne) är i bra skick. De har fin kontur och har ingen tillväxt p g a sitt läge. 

 Eken vid fotbollsmålet är värd att spara och ta ned de två björkarna som växer i den.  

 Ringbarka asp ner mot N/O. (Ringbarka inte bara barken utan även en bit in i yttersta veden.) 

Sälgen är döende. Spara ek mot fotbollsplan, men ta eventuellt bort lite gran, björk och tall. 

 Ek mot gångbanan kan sparas. Ta ner björkarna successivt i stället. 

 Spara oxel. Spara all ek. 

N/O och P 
 Både bok och ek i fint skick (i slänten) Ta med fördel bort små björkar och andra mjuka 

trädslag (gran, sälg, björk…) men låt liten bok få stå kvar under stora boken. Den kan stå där 

stilla och fint tills den dag den stora boken börjar dö och då få fart och växa. 

 Björk vid gavel P tas med fördel ner. 

 Tall vid gavel P ingen risk men ful (har hartsat). 

Slänt bakom P 
 Spara den tyska lönnen! Ta bort sälg och gran. 

 Tallen vid förråd (Lasse?) kan ha svamp eventuellt. 

 Björkar vid Nisse/Lasse: ta bort en sned björk. 

 På hassel tar man i regel inte ner hela busken, utan tar de stora stammarna och sparar de 

mindre. 

Länga V 
 Tall vid gavel (8) står och stampar, växer inte mer men är fin och frisk. Kan stå kvar. 

 Tall vid andra gavel (14) står bra, men gren(ar) mot förrådet kan beskäras. 

 Eken vid gavel (8) kan beskäras på grenar nertill (jämför silvergran länga Ä). Ska inte tuktas 

uppåt, den håller sig smal och bra. Denna beskärning bör kanske utföras av fackperson för att 

behålla siluetten. En av de nedre grenarna är dessutom kraftig. 

 


