
Noteringar i samband med Järna Trädvårds arbete i Fjällhöjden 17 juni 2019 

Företaget kom på beställning av Fjällhöjden efter att vi i oktober 2018 accepterat offert 302 (bilaga) 

gällande kronbeskärning av eken vid fotbollsplan och fällning av den stora rönnen i pulkabacken, mellan 

länga Ä och V.  

Dessutom hade vi bett företaget om en bedömning av följande andra träd: 

Två tallar på allmänningen vid länga U: 

Träden har under vinterstormen 2018/2019 släppt grenar och vi bad Järna T. göra en bedömning av 

risken för att det kommer ner fler grenar eller om träden på något sätt är sjuka och därmed utgör en 

fara för omgivningen. 

Båda tallarna är enligt Järna Trädvård mycket fina exemplar – de är friska och visar inga tecken på röta 

eller annan sjukdom. Att det lossar grenar vid stark vind är naturligt för träd av denna storleken. Efter 

noggranna undersökningar från marken hittade de båda arboristerna inga lösa grenar i trädkronorna. 

En tall på gaveln vid länga V (B42): 

Järna Trädvård tittade igen på tallen och gjorde bedömningen att tallen är frisk och har en fin krona. 

Samfälligheten önskar ändå att kronan tas in lite för att undvika att grenar nuddar taket på bodlängan. 

Järna Trädvård rekommenderar att ta bort några mindre grenar på så sätt att det inte påverkar trädets 

helhetsintryck. 

En tall på allmänningen vid N/O (M166):  

Tallen utgör ingen omedelbar fara, trots att den växer snett och har tappat grenar. Att träd tappar 

grenar är naturligt och oftast inget sjukdomstecken. Järna T. resonnerade som så att föreningen skulle 

kunna låta trädet stå kvar om det fanns ett starkt önskemål om detta, men att de boende samtidigt 

skulle hålla ett vaksamt öga på det. Ifall det skulle börja luta ytterligare borde det fällas direkt. 

Tallen växer snett men tallar kan vara krokiga i sitt växtsätt. Dock har den påfylld jord runt roten och det 

är inte bra för något träd då materialet samlar fukt och kan skada roten. Det har fallit två "tvillingträd" 

som kommer från samma tallrot. Det finns också en del lös jord runt trädets rot och några av trädets 

rötter ligger ovan marken. Alla dessa tecken gjorde att bägge trädspecialisterna efter en hel del 

funderingar och olika argumenter för och emot, rekommenderade oss att fälla tallen av säkerhetsskäl.  

Innan Järna Trädvård kom hit 17/6 hade styrelsen diskuterat hur man ställde sig till frågan att fälla tallen 

om det skulle vara så att arboristerna rekommenderade detta på grund av trädet visade sjukdomstecken 

och det fanns en risk för de boende. Styrelsen beslutade då att trädet skulle fällas ifall arboristerna 

skulle rekommendera detta. Därför lät styrelsen arboristerna fälla tallen. 

 

Två torra björkar vid röd-vita boden: 



Vid röd-vita boden i backen ner mot N/O fanns två mindre björkar som tagit stryk av den torra 

sommaren ifjol. Björken längst upp var så torr att den antogs inte kunde komma tillbaka och Järna 

Trädvård rekommenderade att fälla trädet, vilket de också gjorde. Den andra kan det fortfarande finnas 

hopp för, så vi avvaktar och håller trädet under uppsikt. 


