
Möte i trädgruppen 5 september 2019 

Närvarande: Mikaela Stadig, Anne Claesson och May Nürnberg 

Punkter: 

 Eken vid fotbollsplan efter beskärningen: Vi hoppas att trädet växer till sig efter beskärningen i 

juni; just nu är den sned men kommer sannolikt aldrig bli någon praktek. Pratar med Järna igen 

efter ett–två år när vi ser hur den utvecklat sig. Frågan är om det är värt att lägga mer pänger på 

ytterligare beskärning? 

 Små trädplantor vid rödvita boden/fotbollsplan: Anser styrelsen att det är okej att trädgruppen 

väljer ut vilka små trädplanter som ska få växa upp och vilka vi tar bort för att gynna andras 

tillväxt? 

 Små döda träd i skogsdungen/berget vid N/O: Trädgruppen märker upp träden som kan tas bort 

under städhelgen. Här kan längorna göra en del själva efter anvisningar från trädgruppen.  

 Aspar: Aspar kan skapa problem i marken då rötterna växer in i rörsystem och kan förstöra 

mycket. De har ett välutvecklat överlevnadsförmåga. Aspar bör inte sågas ner direkt utan de ska 

först ringbarkas och låta träden dö naturligt. Annars får man stora problem med mycket 

rotskott. 

 Lönnarna mellan P/R/S: På allmänningen mellan längorna står en blandning av bokträd och på 

andra sidan lönnar. Två av lönnerna har flera döda grenar så osäkert hur träden mår. Vi bör 

fråga Järna Trädvård när de kommer nästa gång. Be längorna ta bort de döda grenerna under 

städhelgen. 

 Listan med värdeladdade träd: Trädgruppen ber styrelsen ta tag i listan igen och ta ställning i 

frågan.  

 Enkätundersökning om alla träd på samfällighetens mark: Trädgruppen är som bekant splittrad i 

frågan om vissa träd på samfällighetens mark. Trädgruppen är också splittrad i frågan om vilka 

boende som ska ha rösträtt i frågan om hur de olika träden på föreningens mark ska hanteras. 

Därför föreslår trädgruppen att genomföra en enkätundersökning bland alla boende i 

Fjällhöjden. Gruppen ber styrelsen definiera hur undersökelsen ska utformas. 

 

Övrigt: 

En liten björk intill Balingsnäsvägen i R:s städområde tas bort under städdagarna. 

Buskage vid kulverten bakom R: hur ställer de boende sig till att buskarna ev beskärs kraftigt? May kollar 

med de boende. 

Stort körsbärträd vid B.vägen bakom tvättstugan bör beskäras då grenarna hänger ner över cykelbanan. 

Görs under städhelgen. 

 


