Understenshöjden 2012-02-21

Motioner och stämmobeslut angående växtlighet, markskötsel och
trädfällning.
Att göra en sammanställning i form av utklippta beslut ur stämmoprotokollen lät
sig inte riktigt göras. Det blev rörigt, otydligt och obegripligt. Istället kommer
här en mer fri återblick. Samtliga dokument finns att tillgå i en pärm som
styrelsen har. Det är bara att kontakta undertecknad om man vill titta på
originalen.
Trivselreglerna:
Beslut om trivselreglerna togs på ett föreningsmöte 1999 och där står:
• Att det råder en restriktiv hållning när det gäller trädfällning på
föreningens gemensamma ytor.
• Att på den egna bruksytan ska föreningen i större utsträckning
tillfredställa den boendes behov.
• Att det är styrelsen som beslutar om fällning.
• Att vi har två avverkningstillfällen per år.
Stämman 2003:
• Här tyckte en motionär att Ekostråkets skötsel tog för mycket tid, pengar
och kraft . Man ville att skötseln skulle återgå till Stockholms Stad som
äger marken.
• Beslutet blev att föreningen ska hålla kvar skötseln eftersom det ligger i
vårt intresse att bevara småskaligheten så att inte staden asfalterar
gångstigen men att vi skulle försöka få fram ett samarbetsavtal där vi och
Sthlm:s Stad kunde dela på kostnader och skötsel.

Stämma 2005
• Här fanns tre olika motioner som rörde träd och slyavverkning. En av
dem handlade om mörker inne, en handlade om att träd skuggar
solfångare och en föreslog procentsatserna att 15% träd och 30%
lövsly skulle bort vid nästa fällning.
Besluten blev:
• Att gallring av träd ska kunna öka i syfte att släppa in mer ljus i hus
och på solfångare (15 för och 9 emot)
• Att skötselplanen är bra men behöver bli mer konkret om hur ovan ska
uppnås
• Att det är styrelsen som har ansvar för att de beslut som behövs fattas i
frågorna om trädfällning och gallring

Stämma 2006
• Här fanns en motion om mörker i lägenheterna 36, 37 och 39.
• Beslutet blev att Markgruppen fick i uppgift att öka ljusinsläppet i ovan
lägenheter.
Stämma 2007
• Här fanns det två olika motioner angående träd och annan vegetation
som båda ville fälla fler träd och rensa bland sly och buskar.
Anledningen var att man ville få in mer ljus i området och i sina hem
samt göra framkomligheten bättre längs våra vägar och gångstigar.
• Stämman beslutade att en enkät skulle skickas ut till varje hushåll,
varje år, för att underlätta för medlemmar att föra fram sina synpunkter
och för att ge styrelsen ett bättre beslutsunderlag.
• Utformningen av enkäten skulle göras av en grupp bestående av
representanter från Markgruppen samt L-O Jonsson och Daniel
Snidare.
Stämma 2008
• Här fanns tre motioner.
En handlade om att det, trots beslut om trädfällning och gallring, inte
märks någon skillnad i vår miljö. Det är fortfarande en alldeles för tät
vegetation och den avverkning som sker går för långsamt.
En motion handlade om sammansättningen i enkätgruppen och frågornas
återkommande varje år.
En handlade om framtida trädskötsel.
Besluten blev att:
• Göra en långsiktig åtgärdsplan för kommande år med utgångspunkt av
enkätsvaren.
• Sammanställa en redovisning varje år av vilka åtgärder som gjorts
• Göra årliga åtgärdsplaner
Stämma 2009
• Här fanns en motion om ny arbetsgång gällande trädfällning och
gallring i området samt
• Ett yrkande att det skulle tillsättas en ny arbetsgrupp med fokus på
ljus och sociala värden.
• Ett yrkande att Markgruppen skulle få ett tydligt direktiv att, i sitt
arbete, se över ljus och sociala värden.
Besluten blev att:
• Markgruppen i sitt arbete ska se över ljus och sociala värden
• Att kryssfrågorna ska se likadana ut varje år så att det blir jämförbart.
Styrelsen genom Monica

