
Trädvårdsplan 2019 
Möte i klubblokalen den 10 januari 2019 

Närvarande: May Nurnberg, Anne Claesson, Lisa Erkstam 

Syftet med mötet var att ta fram en trädvårdsplan för Fjällhöjdens samfällighet under 2019. 

Förslag på möjliga åtgärder eller aktiviteter, för styrelsen att ta ställning till, finns skrivet i 

kursiv text nedan. 

Rönn i pulkabacken 

Rönnen som står vid ena sidan av pulkabacken vid nedre lekplatsen (ovanför länga Ä) har 

konstaterats ha röta av arborist (Järna trädvård). Arboristen rekommenderar nedtagning nu 

eftersom det finns risk att den annars faller. Detta arbete är redan beslutat av styrelsen och 

inbokat till juni 2019 (Järna trädvård). 

Ek vid fotbollsplanen 

Eken som står vid fotbollsmålet bakom länga U behöver beskäras och snyggas till av arborist 

efter att två björkar togs ned för något år sedan som växte in i eken. Detta arbete är beslutat av 

styrelsen och bokat till juni 2019 (Järna trädvård). 

Återväxt i området bakom länga Ä 

Inom detta område har flera träd de senaste åren försvunnit p g a olika skäl. Dessutom 

behöver nu ytterligare nedtagning ske av rönnen (se ovan). Trädgruppen anser att området nu 

behöver få en återväxt av grönska för att inte upplevas som alltför kalt. Det har även tidigare 

år varit vissa problem med fukt i krypgrunden i länga Ä, och detta kan förvärras av att flera 

träd som suger upp vätska har tagits ner. 

Trädgruppen diskuterade olika förslag, exempelvis att märka små träd (tall, ek mm) som nu 

finns i slänten ovanför parken och låta dem växa upp. Denna åtgärd kräver inte stora insatser 

och avgörandet om vilka träd som ska sparas på längre sikt kan göras senare, när vi ser hur de 

växer. 

Olika förslag på plantering av träd på gräsmattan nedanför slänten diskuterades. Förslag som 

nämndes var lågväxande himalayabjörk och fruktträd. Även bärbuskar med lämplig placering 

diskuterades. 

Trädgruppen kom fram till att en enkät till de boende i denna fråga kan vara ett bra sätt att 

samla mer information om vad längorna tycker och vill med området. Trädgruppen är 

splittrad i frågan om hur bred enkätundersökningen ska vara, om alla 84 hushåll ska delta eller 

bara de närmaste, exempelvis längorna Ä, V och Å. 

Förslag 1: Genomför en enkätundersökning bland boende om åtgärder för återväxt i området 

för att få ett bättre underlag och idéer på vad som kan göras. Omfattning av enkäten behöver 

beslutas av styrelsen. 

Förslag 2: Trädgruppen märker i förebyggande syfte små träd som ska bevaras i slänten. 

Görs innan vårstädningen. 



Tall bakom B42 (ovanför pulkabacken) 

Förslag som inkommit till styrelsen tidigare om att ta ner tallen som står bakom B42 nära 

pulkabacken diskuterades. Tallen skräpar ner hos de boende som tvingas lägga mycket tid på 

att plocka upp kottar. 

Trädgruppen konstaterar, genom att studera ritningar över tomtgränser, att tallen står utanför 

B42:s tomt. Detta även då hela trädkronans omfång räknas med. Merparten av de kottar som 

faller hamnar alltså på samfällighetens mark. Tomtgränsen går längs med förrådsväggen som 

gränsar till huset. 

Det hänger ner grenar över förrådstaket intill som dels skräpar ner taket, och dels går emot 

taket. Arborist har tidigare gett besked om att beskärning av ett par grenar närmast förrådet 

kan vara en lämplig lösning. 

Trädgruppen konstaterar att tallen är ett av de så kallade värdeladdade träd som trädgruppen 

identifierat i samband med tidigare inventering av hela området (se vidare nästa rubrik 

nedan), vilket innebär att åsikterna hos boende går isär. 

Arboristen har tidigare bedömt trädet som att det utan risker kan stå kvar, samt bidrar till 

områdets karaktär. Tallen står nära pulkabacken, där tidigare flera träd i närheten har eller 

kommer att fällas, se även ovan. 

Trädgruppen är splittrad i fråga om detta träd ska bevaras eller fällas. Det finns inget rätt eller 

fel svar i denna fråga. Det är enbart en fråga om vad var och en tycker och det finns inga 

uppenbara skäl varken för fällning eller för bevarande. Trädgruppen redovisar två förslag där 

styrelsen kan välja att besluta det ena eller det andra: 

Förslag 3a: Prata ytterligare med boende i B42 och försök gå önskemålen från B42 till mötes 

(ta ned tallen). 

Förslag 3b: Låt arboristen beskära tallen så att de grenar som finns ovan förrådstaket tas 

bort. Görs om möjligt i samband med övrigt arbete av Järna trädvård i juni 2019. I övrigt ska 

tallen bevaras. 

Värdeladdade träd 

Vid den inventering som genomfördes av trädgruppen ett tidigare år identifierades vissa träd 

som värdeladdade träd, vilket innebär att åsikterna om dessa träd går isär bland de boende. En 

del vill ta ner träd för att få in mer ljus och undvika nedskräpning av barr, kottar mm. Andra 

vill bevara träden för att de ger trivsamhet, skugga eller suger upp fukt. 

Arboristen har givetvis tillfrågats om dessa träd och arboristens råd är att träden är friska och 

inte utgör någon speciell risk. Frågan om att fälla eller bevara är således enbart en fråga om 

tyckande och smak. 

Trädgruppen är splittrad i fråga om dessa träd, vilket antagligen även återspeglar 

samfälligheten i stort. Enkätundersökning som ett verktyg att få in åsikter från boende 

diskuterades. Trädgruppen kan inte enas eller ge ett enat förslag på vad som ska göras med 

dessa träd. 

För att komma vidare med frågan om listan på värdeladdade träd ska bevaras eller 

fällas (kan såklart bedömas olika från träd till träd) behöver styrelsen ta beslut eller ge 

trädgruppen nya direktiv. 


