
 

Datum: 2023-01-12 

REVIDERAD MOTION MED 

KOSTNADSUPPSKATTNING TILL 

ÅRSSTÄMMA FÖR NORRA LIVEREDS 

SAMFÄLLIGHET ANGÅENDE FÄLLNING 

AV ASPARNA BAKOM BÄCKVÄGEN 69 
 

1. BAKGRUND 

Bakom Bäckvägen 69 finns en grupp med mycket stora, höga och förväxta aspar. 

Nedtagning av dessa aspar har varit på gång lika länge som trädfällningen av alla 

träden på åkerön bakom Bäckvägen 59 och Bäckvägen 69. Styrelsen har vid flera 

tillfällen lovat oss grannar på Bv 57 59 o 69 att ta tag i denna fråga. 

2. MOTIVERING 

De ovan beskriva träden är mycket gamla och förväxta. Träden står mycket 

nära och till och med hänger över ett av husen i grannföreningen och kan vid hård 

nordlig vind orsaka avsevärda skador på grannhuset. Den här hösten har jag 

observerat hur både större och mindre grenar har ramlat ner från de höga träden. 

Utöver ovan beskrivna problem så vill jag även nämna de enorma mängder löv 

som kommer från träden samt att de även skuggar närliggande uteplatser. När det 

gäller problemet med skuggiga uteplatser så vill jag av rättviseskäl hänvisa till 

nedtagningen av alla träden på åkerön bakom Bv59 o Bv69.  

 

3. FÖRSLAG TILL BESLUT 

Jag föreslår att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utreda exakt 

tomtgräns, prata med grannföreningen och därefter beställa nedtagning och 

borttransport av asparna bakom Bäckvägen 69. 
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4. BESLUTSUNDERLAG 

Efter att jag har tagit in offerter och prisuppgifter från arborist samt HSB 

Trädgårdsavdelning uppskattas kostnaden till c:a 18 500 kr exkl. moms. När 

styrelsen väl har beställt avverkningen och borttransporten så kan jag, för att     

underlätta för styrelsen ställa upp som kontaktperson under entreprenadtiden. 

5. ENGAGERAD MOTIONÄR 

Christer Nygren  

Bäckvägen 59  

428 33 KÅLLERED  

Christ.nygren@gmail.com  

Mobilnr 0723-513068 

 

 

STYRELSENS FÖRLAG TILL BESLUT. 

Styrelsen föreslår stämman att tillstyrka förslaget om att ta ner träden i enlighet 

med motionen. Styrelsen har kunnat konstatera att träden står på samfällighetens 

mark och att närmsta berörda granne är positiv till att de tas bort.  

Tillägg: 

Att motionera om att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågor som rör det 

enskilda intresset är inte förenligt med varken styrelsens uppdrag eller 

likabehandlingsprincipen. Ordningen bygger på att motionären själv utreder 

frågeställningen så långt som beskaffenheten kräver och tar fram ett 

komplett underlag för beslut på stämman. Att säkerställa att träden är 

placerade på samfällighetens mark ingår i en sådan utredning. För att 

undvika att behöva vänta ytterligare ett år på beslut så valde styrelsen ändå 

att utreda frågan åt motionären. 
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