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Tallen vid norra gaveln länga V 

Enligt arboristernes tidigare rekommendationer och styrelsens beslut, tog Järna Trädvård bort 

de två lägsta grenarna på trädet varav den ena legat och skavt mot bodtaket.  

Området mellan längorna R och S 

I området står bok, lind, lön och några björkar samt en flerstammig asp (på berget intill 

lekplatsen). Här finns ett ganska stort förbättringspotential. Järna Trädvård kommer lämna 

offert på en genomgång och "upplättning" i området. Det vill säga att man beskär t ex boken 

med 30 av lövmassan, beskär lönnarna och lindarna vilket skulle ge de lite av en omstart då de 

står och stampar lite.  

Två björkar som står lutade mot berget (nedanför lekplatsen) kan med fördel fellas. De har 

sannolikt tagit skada av att växa mot berget och har inte så många år kvar av sin livslängd. De 

kan alltså också utgöra en risk för barn och andra längre fram. Fällning skulle gynna lindarna 

och lönnarna, och tillföra mer ljus. 

Tallen bakom länga Y 

Marken runt rotsystemet är fast och rötterna visar inga tecken på skador. Tallen står alltså 

stadigt även om den växer på berg. Trädet har repat sig efter en ganska stor spricka i barken, 

vilket också är ett tecken på bra livskraft. Sålänge tallen står i skydd av hela klungan med träd 

anser man inte att den utgör någon risk. 

Silvergranen 

Granen har riklig tillväxt av friska ljusgrå skott, vilket är ett tecken på att den mår bra. Det finns 

inga tecken på skador i rötterna eller stammen.  

Om man är mycket orolig för om det kan finnas röta i stammen, finns möjligheten att göra en 

röntgenundersökning av trädet. Då röntgar man trädstammen på två olika ställen (längst ner 

och längre uppe) och gör därefter en analys. Proceduren skulle kosta 4000–5000 kronor. Frågan 

är om man är så orolig för att trädet ska välta och orsaka skada, att man önskar att kosta på en 

sådan undersökning. 

Liten björk vid södra gaveln länga Å 

Björken har en skada i stammen precis över marken. Den visar tecken på att inte må så bra. 

Bladen krusar sig lite och är något matta. Den står och stampar och kommer sannolikt vara död 

om två till fyra år. Ändå är den så liten att den inte utgör någon risk.  



I övrigt om våra björkar 

Arboristerna såg i vårt område flera björkar som börjar bli risiga i kronan, vilket är det första 

tecknet på att de håller på att ge upp. Det gäller till exempel klungan om tre björkar vid stora 

parkeringen Mellansjövägen (städområdet länga S). 

Det gäller också den stora björken på gräsmatten bakom länga Ä och de två björkarna i slänten 

bakom Ä. Detta är viktigt att ta med i avvägningen för/emot silvergranen menade Järna 

Trädvård. 

Man har generellt sett att många björkar påverkas starkt negativt av klimatförändringarna som 

medfört ovanligt varma och torra somrar. Många björkar ser lite "hängiga" ut, bladen är blekare 

än vanligt, matta och krusiga. Detta gäller ofta även träd som står nära säkra vattenkällor som 

åar och bäckar. 


