
Motion till Haghulta samfällighet 

Skötsel av ängen 

Ängen är vacker och har stor betydelse för vår gemensamma möjligt till rekreation och det är viktigt 

att ängen hålls i ordning och att man har en uthållig strategi för planering av ängen, det innebär att 

vissa träd inte får bli för dominerande i sin omgivning. Man måste sköta ängen och det innebär att 

trädens storlek måste balanseras gentemot sin omgivning, storleken måste hållas ner (beskära 

alternativt ta ner).  Det bör även ske återplantering av träd och buskar i passande storlek. 

Det står en mycket stor blodbok mycket nära våra hus (Fruviks Gårdsvägen 15, 17), endast ca 10-12 

meter. Detta träd har vuxit sig mycket stort och praktfull, det har brett ut sig över de platser där vi 

själva har tagit bort träd på våra tomter. Trädet har mycket snabbt fortsatt att växa både på höjden 

och på bredden, vilket gör att rotsystemet naturligtvis också på motsvarande vis brett ut sig. 

Rotsystemet växer in mot vårt husgrund och kan påverka husgrunden negativt. Om trädet skulle falla 

omkull skulle detta naturligtvis få dramatiska negativa konsekvenser.   

Under ett antal år har det fällts träd runt ängen och denna blodbok borde ha ingått i planeringen av 

ängens trädbestånd. Det bör finnas en långsiktig plan för ängens bevarande där det framgår att träd 

kan beskäras och att det kan vara nödvändigt att ta ner vissa dominerande träd och ersätta dessa 

med nya yngre träd och buskar.  

 

Mot denna bakgrund föreslår vi: 

• att samfällighetens styrelse får i uppdrag att utreda om trädfällning alternativt beskärning av 

blodboken 

• att samfällighetens styrelse får i uppdrag att planera en uthållig strategi för bevarande av 

ängens trädbestånd, genom att plantera träd och buskar som inte växer högt utan har en 

begränsat tillväxt. I denna planering ingår beskärning av trädbeståndet runt ängen, 

framförallt kastanjeträdet.   
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