
 

 

 

 

 

 

 

 

MOTION TILL GRÄSÅKERS SAMFÄLLIGHET 

ORDINARIE STÄMMA DEN 2020-08-25  
 

NEDTAGNING AV TRÄD 

 

Bakgrund  

Den stora tallen som står på bergsknallen ner mot gård 7 (på föreningens mark) utgör enligt mig en 

säkerhetsrisk och skapar en otrygghet för oss som bor nära trädet. Trädet är oproportionerligt stort och 

skulle om den välter orsaka förödande skada på huset (risken är att tallen välter in i huset där ett av 

sovrummen är beläget). Även om en gren går av på trädet kan stor skada ske. Vid kraftig vind rör/vrider 

sig det massiva trädet av vinden. 

 

Utöver själva säkerhetsrisken/otryggheten som vi ser det, så fäller trädet stora mängder kottar och barr 

vilket skräpar ner på de närmaste belägna tomterna. Även vägen ner mot gården skräpas ner. Kottar 

fastnar lätt under kickbikes, skateboards och rullskridskor. 

 

Just detta träd har varit uppe för diskussion tidigare år (2016) internt på gården samt hos styrelsen. 

Just otryggheten gjorde att tidigare styrelse valde att låta ta bort trädet. Men då protest från en boende på 

gården skedde, valde styrelsen att backa från beslutet. 

 

En omröstning utfördes på gården där alla boende fick ”rösta” om trädet skulle vara kvar eller inte. Två 

hushåll valde då att inte godkänna nedtagningen. (Inget av de två hushållen bor i direkt anslutning till 

trädet). 

 

Av tidigare arboristutlåtande är trädet friskt. Dock har inte lämpligheten till att ett träd i denna storlek står 

placerad på en bergsknalle, så nära ett bostadshus tagits i beaktande för utlåtandet. 

 

Träd kan vara fantastiskt vackra och betydande ingen tvekan om den saken. Just detta träd stod här innan 

radhusen byggdes. Men trädet växer för varje år och blir tyngre och tyngre vilket för oss skapar en 

otrygghet. Detta enligt min mening gör att just detta träd inte är lämpligt placerad där det står och bör 

således tas ner.  

 

Förslag till beslut 

Mitt förslag är att detta träd tas ner. 

 

Jag föreslår stämman att besluta enligt förslaget. 

Ekerö 2020-07-30 

 

Jesper Porsarp    9F 

Namn    Husnr 
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