
Lägesrapport för de 6 "värdeladdade" träden 

 

Utgångspunkten för allt trädvårdsarbete i Fjällhöjden: 

Alla träd på samfällighetens marks ägs gemensamt av de boende i föreningen. Träden ska alltså 

hanteras och vårdas väl. Vi vill vara försiktiga med att ta ner träd då de är en värdefull ressurs, 

det tar lång tid för nya träd att växa upp. De fullvuxna träden i vårtområde är en del av 

områdets karaktär som många boende uppskattar. 

Generellt gäller för träd att de har en positiv effekt på människors psykiska hälsa. Träd kan 

dämpa trafikbuller och binda damm och smuts. Träd motverkar också jorderosion, ger lä och 

utjämnar temperaturtoppar. 

De "värdeladdade" träden på samfällighetens mark är 6 träd som vid en genomgång med 

arboristfirman Järna Trädvård 2017, blev förklarade färdigväxta, friska (utan angrepp av t ex 

svamp eller röta) och stabila. Träden utvecklas alltså inte längre, de blir inte större, rötterna är 

välutvecklade och står stadigt.  

Dock har dessa 6 träd på samfällighetens mark länge varit stötestenar som boende i vissa 

fastigheter har velat fälla då de boende tycker att träden påverkar deras tomter negativt. Den 

negativa påverkningen kan gälla till exempel att träden skuggar för solen, släpper mycket barr 

och kottar eller löv på tomten, eller på andra sätt stör de boende.  

Träden detta handlar om är dessa: 

1 tall precis utanför tomtgränsen B50 och B52: 

De boende i B50 och B52 har mailat styrelsen och bett om att trädet ska tas bort. Enligt de 

boende påverkar tallen deras tomter mycket negativt då den släpper mycket barr, kottar och 

pollen.  

1 tall precis utanför tomtgränsen B42: 

De boende i B42 har mailat styrelsen och bett om att trädet ska tas bort av samma anledning 

som påpekas i fallet med tallen vid B50/B52. Styrelsen beslöt våren 2019 att trädet inte ska 

fällas men att två låga grenar ska tas bort då de ligger emot taket på bodlängan. Detta kommer 

göras nästa gång föreningen anlitar en trädfirma. 

2 tallar på allmänningen vid södra gaveln länga U: 



Två fullvuxna tallar som de boende i B32 och B34 önskar ska tas bort. Enligt de boende påverkar 

träden tomterna negativt då de släpper mycket barr, kottar och pollen. Man anser också att 

träden tar mycket näring från egna tomten. De boende menar att träden utgör en risk för 

lekande barn och andra som vistas i området då det vid stark vind har släppt grenar från ett av 

träden. Enligt arboristfirman är det dock naturligt för träd av denna storleken att det lossar 

grenar vid stark vind. Efter noggranna undersökningar från marken hittade de båda 

arboristerna inga lösa grenar i trädkronorna. 

1 silvergran vid nedre lekplatsen: 

Silvergranen menar några medlemmar i länga Ä ger mycket skugga på deras tomter och skräper 

ner på och omkring lekplatsen. 

1 tall vid övre parkeringen vid dubbelgaraget: 

Trädet skräper ner på parkeringsplatsen, släpper barr och kottar ner på bilar som ställs på 

platserna under trädet. Rötterna gör hål i asfalten på parkeringen. 

 

Trädgruppen visar i övrigt till protokoll och andra dokument som beskriver gruppens 

trädvårdsarbete de senaste åren. Allt detta finns att läsa på hemsidan www.fjallhojden.nu. 


