
Motioner – Haghulta samfällighetsförening 2018 

 

Motion 1 – Fällning av björk Berglindsväg 41 

Hej! 

 

Vi bor längst bort på Berglindsväg 41 i anslutning till allmänning. Ca en meter från vår 

tomtgräns står en väldigt stor och hög björk. Vi är 3 pollenallergiker av 5 i familjen, 

varav 2 är barn, och det bokstavligen svämmar över varje år in mot vårt hus eftersom 

den står så nära, att ha ytterdörren öppen för att vädra är en omöjlighet. Förutom de 

grenar som sträcker sig över till vår tomt så tappar den (och egentligen även de 

övriga träd som står på denna allmänning) grenar och annat ner på gräsmattan. Vi 

åtog oss att klippa gräset på allmänningen och har gjort det med både egen 

gräsklippare och självköpt bensin. Men eftersom det fastnar grenar och stenar i 

gräsklipparen som inte alltid går att se gick bladknivarna till slut sönder. Fick ett bra 

tips från Kaj på vår väg att låna gräsklipparen i förrådet ner mot vattnet där men att 

klippa gräset så ofta som man behöver på sommaren och gå fram och tillbaka med 

gräsklipparen upp till Berglindsväg är inte det ultimata med 3 småbarn, det tar sin tid. 

Just på vår allmänning är det många träd som står just där och som jag skrev tappar 

blad, grenar, kottar, pollen mm. Dessutom växer det ständigt upp skott som bildar 

nya upp ur gräsmattan, det är svårt att hålla efter där pga av allt detta och tar väldigt 

mkt tid att först kratta bort saker, bära bort grenar och annat som vi sen får köra bort 

för att sen kunna klippa gräset. Dessutom sprids det ju stenar från grusgången som 

lägger sig gömt i gräsmattan. Skulle önska man kunde ta detta i betänkande. 

Angående björken som då ligger så pass nära och är så pass stor är den 

huvudsakliga motionen att fälla denna då den orsakar många besvär, 1) allergi 2) 

väldigt nära tomtgräns 3) skuggar stora delar som ger mossbildning mot vårt förråd, 

4) tappar grenar som vi får plocka bort och frakta iväg. 5) extremt stor och hög. 

 

Bekräfta gärna mottagandet av denna motion. 

Med Vänliga Hälsningar Camilla Lustig 

Berglinds väg 41 

13934 Värmdö 

0707352523 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motion 2 -  

Motion till Haghulta Samfällighets årsmöte 2018 
gällande aspen på lekplatsen på Bruncronas väg 

 
På lekplatsen på Bruncronas väg står en stor asp. Denna har de senaste åren exploderat i 
storlek. På sommaren tynger löven ner grenarna så att en av dem slår mot gungställningen. 
När det blåser hårt slår dessutom grenar mot vindskivan på vår fastighet på Bruncronas väg 
14. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi: 
 
Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att inleda hanteringen av nedtagande av aspen 
 
Att årsmötet, i den händelse av att kommunen ej ger lov till fällning, beskär aspen så att den 
varken stör gungandet eller slår mot fastigheten 
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Martin Solvinger och Linda Herbst 
 


