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Vi har som bekant idag en av Södermalms
grönaste och skönaste trädgårdar. Till detta
bidrar naturligtvis den återhämtade
gräsmattan och blomsterprakten runt
denna. En sak som vi kanske ofta glömmer
bort är våra träd som bidrar till att ge
skugga under soliga dagar men också
bidrar till syresättning av den luft vi andas
genom fotosyntesen.

Tyvärr har Poppeln (vid lekplatsen) nu
växt till sig till en sådan imponerande
storlek att dess omfattande rotsystem hotar
att förstöra både delar av våra byggnader
och stenläggningen på gården.
Stenläggningen har redan fått några sådana
skador att det på vissa ställen kan finnas
risk för fallskador om inte något görs
ganska omgående. Därför har vi kommit
till ett läge där det måste tas till några
radikala grepp för att hantera den
uppkomna situationen. Styrelsen har därför
beslutat att låta fälla Poppeln under hösten.
Därefter kommer åtgärder att vidtas för att
”utrota” rotsystemet. Det senare är en
process som troligen kommer att ta ett par
år. Eventuellt så måste vi kanske också
förbättra dräneringen för att kompensera
för bortfallet av Poppeln, som ju tar hand
om mycket av regnvattnet. Slutligen
kommer Poppeln att ersättas med träd som
kommer att vara mindre till omfattning och
med rotsystem som inte kommer riskera att
skada våra byggnader och andra
anläggningar i framtiden.

Vi har också två Pilar (en mellan pergolan
och gräsmattan och en mellan
Tegelviksgatan och gräsmattan) vars
kronor har antagit så ohanterliga
proportioner att en del boende har beklagat

sig över att man förlorat både solljus och
sjöutsikt. Styrelsen har därför beslutat att
låta beskära dessa träd kraftigt. Denna
åtgärd kommer att göras under vårvintern.

Åtgärderna mot träden kan, mot bakgrund
av vad vi skrev inledningsvis, synas något
motsägelsefullt. Styrelsen har fattat
besluten därför att vi hamnat i ett läge där
effekten av att inte göra något nu, skulle
kunna få oöverblickbara konsekvenser,
inte minst kostnadsmässigt. Vi hoppas
samtliga medlemmar har förståelse för
vårt beslut.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


