
  Bilaga 4 

Styrelsens förslag till hantering av trädfällen efter stormen Alfrida 2 Januari 2019 

Husarö Östergårds Samfällighet har drabbats av många trädfällen/rotvältor efter stormen 

Alfrida. Vid en första inventering av Per-Anders Gerdin har 16-17 träd fallit och ca 12-13 

rotvältor skapats inom samfällighetens grönområden (se tabell nedan). Dessa träd har 

markerats med röd/vit markerinsband. Det finns fler träd som fallit men dessa har vid en första 

inventering inte bedömts som svåra att åtgärda. Några få av dessa träd kommer inom kort 

åtgärdas av Eon, men ett avsevärt antal träd och rotvältor återstår ändå att åtgärda. 

Professionel kompetens kommer att krävas för att minimera risken för skador på sak och 

person på ett flertal av dessa träd och rotvältor. Det skulle sannolikt innebära mycket höga 

kostnader om vi väljer att ta in professionell hjälp för allt uppröjningsarbete. Styrelsen föreslår 

därför att samtliga medlemmar hjälps åt med allt som inte kräver professionell kompetens och 

att vi endast lämnar de komplicerade fallen till specialister. Styrelsen har därför tagit fram ett 

förslag på handingsplan till stämman som lyder som följer: 

1. Ingen fastighetsägare försöker åtgärda rotvältor/lutande träd på GA:5 på egen hand 
utan att kontakta professionella arborister. Helst ser vi att ni avvaktar åtgärdsplanen 

beskriven här. 

2. Alla som vill/har möjlighet gör inspektion på plats under våren och jämför med 

inventarielistan nedan och skickar in kommentarer på uppdateringar/justeringar till 

Per-Anders Gerdin. 

3. Styrelsen tar ut expert som ger förslag på åtgärd inkl kostnadsförslag  

4. Styrelsen bjuder in till extrastämma vid behov i juli (om kostnaderna överstiger för 

styrelsen tillgängliga medel) 

5. Beställning av arboristtjänst för de överenskomna rotvältor/trädfällen som 

styrelsen/extrastämma beslutat om 

6. Extra städdagar inrättas vid behov för att förhoppningsvis kunna rensa bort allt innan 

höstens utgång 

 

Markerade träd på GA5 efter Alfrida 2019

Var Antal träd Rotvälta Akut

Nedanför U&M Gabrielssons 1

Bakom U&M Gabrielssons bastu 1 1

Vid GA:4 båtuppläggningsplats 1

Stig mot baracken 4

Snett bakom pumpus vid Gerdin/Kander 4 2 (stora)

Nedanför Gerdin/Ohlsson tomtgräns mot vattnet 1 1

Nedanför Ohlsson/M&E Garbrielsson 2

Ovanför GA:3-bryggan ca 20-25 m upp i skogen. 2 2 (stora)

Ovanför Johan Öhman längs vägen vid Petre/Ebert

3 ev 4 3 ev 4

Ett hänger farligt nära elledning. EoN är kontaktat 

och ska ta hand om den. Kan vara åtgärdat i 

dagsläget.                                     

16-17 12-13

Tidigare direkt i januari har Henrik Österman åtgärdat ett antal träd, som legat över föreningens väg för att göra den framkomlig. 

Det kan finnas ytterligare träd på grönområdet, som inte är markerade.
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