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Önskemål från tre medlemmar att ta ner träd på samfälld mark

Bakgrund i korthet
Våren 2009 fick styrelsen ett förslag från tre fastigheter som önskade ta ner tallar vid avtaget mot
Gårdviken när man är på väg ut mot Strömsundet, mellan tomterna 1:183 och 1: 202.

Frågan har behandlats flera gånger och i föreningen finns medlemmar som absolut inte vill att några av
dessa tallar ska få tas ner, och andra som gärna vill ta ner dem.

Tallarna står i område 16 i Skogsbruksplanen. I det rekommenderas att vi ska avverka 20% av träden
inom två år från planens upprättande (2009), samt under rubriken Åtgärdsbeskrivning: ”Frihuggning av
gamla lövträd. Spara ädellövträd. Spara lövrika zoner mot havet. Frihugg karaktärsträd exemplevis grova
tallar och lövträd i samråd med närboende. Håll stigarna fria från ris och grenar.”

De som förordnar att träden ska få tas ner tar fasta på ”i samråd med närboende”, de som vill att träden
ska stå kvar lutar sig mot ”frihugg karaktärsträd exempelvis grova tallar”.

En aspekt i sammanhanget är att tomter vid sidan om och framför tallarna inte är bättre röjda/gallrade
än vår samfällda mark. Det utrymmet där tallarna står har hållits öppet av boende vilket gör att just dessa
tallar syns tydligt. Om vi t.ex. skulle fälla gran och lövsly vidare åt båda håll skulle fler ”karaktärsträd”
synas och området skulle bli ljusare.

Styrelsens diskussioner
Vid styrelsens diskussioner i detta ärende (2009–2011) har flera synpunkter förts fram (utan inbördes
rangordning):
• Om hela området gallrades skulle skillnaden inte bli lika drastisk. Detta gäller både samfälld mark och

privata tomter, men så länge inte fallfärdiga träd utgör någon fara för passerande är det inte
föreningens uppgift att ha synpunkter på hur fastighetsägare väljer att sköta sin mark.

• Om vi ska lyckas sköta all slyröjning med eget arbete måste boende har inflytande över sina när-
områden och ha goda relationer till sina närmaste grannar, för att arbetet ska vara trevligt och kännas
meningsfullt.

• Styrelsen vill uppmana tomtägare att röja gran och sly på sina egna tomter för att släppa in ljus även
på angränsande tomter.

• Trädfällning väcker starka känslor, det har vi sett i tidningsartiklar från andra områden. Vi behöver
hitta ett bra sätt att hantera frågor som denna, bl.a. för att det inte ska bli omöjligt att hitta medlemmar
som är villiga att ta på sig styrelseuppdrag.

• Styrelsens ledamöter måste själva tala med berörda grannar (helst efter att de som ansöker själva gjort
det tidigt, helst redan innan de skriver sin ansökan för att se om man kan komma överens).

• Förslagställarna ville från början ta ner fem träd. Förra sommaren var styrelsens förslag att de skulle
få lov att ta ner två av dem. Kan man börja med en av dem, tillsammans med en stor gran, och se vad
resultatet blir?

• Träd är en tillgång för föreningen, men inte självklart en ekonomisk tillgång: vi kan inte sälja enstaka
träd, kanske inte ens större partier. Kostnaden för fällning och transport balanseras i bästa fall till viss
del av försäljningspriset vid större avverkningar.

Styrelsens förslag till stämman
Styrelsen vill höra stämmans uppfattning, och föreslår därför bifall till följade förslag:
1. När medlemmar önskar fälla träd på samfälld mark ska beslut fattas av föreningsstämman. Förslaget

måste vara inlämnat till styrelsen senast åtta veckor före stämma, så att styrelsen kan hinna samtala
med berörda grannar och yttra sig innan stämmohandlingarna ska anslås två veckor före stämman.
Styrelsen har dock mandat att besluta om fällning av träd inom 2 meter från vägar.

2. I dokumentet ” Att röja på samfälld mark” (som bl.a. finns på hemsidan) ändras ”Styrelsen fattar
beslut vid styrelsemöte …” till ”Stämman fattar beslut på årsmöte …”  I övrigt gäller dokumentet.

3. Bevilja 1:182, 1:183 samt 1:184 att ta ner två tallar på samfälld mark, under förutsättning att de sam-
tidigt tar ner en större gran och fortsätter med planerad röjningen av bl.a. gran på egna tomter.


