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På förekommen anledning kommer nu ytterligare en information angående trädgården. 

 

De åtgärder, som styrelsen har beslutat, och som nu görs, är inte för att vi tycker det är så 

hejdlöst roligt utan för att det är absolut nödvändigt !  

 

Det finns anledningar till dessa åtgärder och vi har full kontroll över vad som ska göras:  

 

1. Se till att vi får en fin, välvårdad och lättskött trädgård med nya planteringar. 

2. Se till att snöröjning kan ske effektivt och så snabbt som möjligt. 

3. Se till att våra fastigheter underhålls bästa sätt och att skador så långt som möjligt undviks. 

 

Dessa tre punkter behöver överhuvudtaget inte ifrågasättas. 

 

Varken Richard, eller någon annan i styrelsen, ska behöva bli utsatt för boende som framför   

åsikter som "jag vill inte att du tar bort den busken" "jag vill inte att de träden tas bort" "jag 

vill behålla alla cykelställ" "jag vill att ni tar bort alla cykelställ" "öppna upp och ta bort alla 

träd" "varför bygger ni inte ett staket där" etc. etc. 

 

Det blir väldigt svårt att arbeta under sådana förhållanden. 

 

Det är inte acceptabelt att komma ut på gårdarna och skrika och vara allmänt otrevlig, 

det leder ingenstans !    

 

Alla borde vid det här laget ha insett att buskarna var tvungna att tas bort. Att några träd nu 

tas bort på gårdarna beror på att träd har rötter, vissa upp till c:a 15 cm i diameter, och rötter 

söker sig till vatten. På några ställen har vi nu konstaterat att rötterna är väldigt nära 

dagvattenbrunnar och dagvattenledningar och hotar att spränga sönder dessa.  

Sker det blir det en mångmiljonkostnad att reparera.   

 

Träd intill fasaderna har också rötter som letar sig ner i husgrunderna vilket förorsakar 

sprickor och vattenskador. Sådana skador kostar också mycket pengar att åtgärda. 

 

Vi tycker faktiskt att vi har informerat bra om allt som nu görs, men självklart, har ni frågor 

och synpunkter så skicka e-post eller lägg ett brev i brevinkastet på föreningshuset, så får ni  

svar. 
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