




















   

     











Inför årsmöte i Ekeby samfällighetsförening 2017 

Angående trädfällningar 

Grundproblem 

Styrelsen påstår att det finns ett beslut på att fälla alla träd. Vi hävdar att man i samfälligheten har 

kommunicerat att det bara var träd som eventuellt kunde orsaka skador som skulle fällas. En 

försäkringsutredning skulle göras för att klara ut ansvarsfrågan och en arborist skulle anlitas för att på 

så sätt märka de träd som utgjorde en risk. Man har inte kunnat redovisa några handlingar runt detta. 

Några beslut i frågan har inte tagits av tidigare styrelser vilket bekräftats vid flera tillfällen av Joakim 

Stegman (tidigare ordförande). 

Krav 

1) Var finns de beslut som styrelsen hävdar dokumenterade? Enligt stadgarna skall det finnas ett

beslutsprotokoll med ett underlag för beslutet protokollet skall utvisa vilka styrelsemedlemmar

som deltagit och om någon har haft en avvikande mening.

2) Eftersom det skulle göras en försäkringsutredning för att klargöra ansvarsfrågan om skador

som orsakats av nedfallande träd. Var finns utredningen av försäkringsfrågan dokumenterad?

3) Har styrelsen en dokumenterad uppdragsbeskrivning till arboristen och arboristens svar?

4) Har styrelsen inhämtat klartecken från kommunen eftersom Ekeby ligger inom

stadsplaneområde där marklov kan krävas för att fälla träd. Om trädfällning har skett utan ett

sådant tillstånd är detta straffbart. Finns detta godkännande från kommunen dokumenterat?

5) Styrelsen skall redovisa hur många träd som fällts samt alla de kostnader som samfälligheten

har haft/kommer att få för arborist, fällning, bortforsling, återplantering mm.

Frågan om ansvarsfrihet och skadestånd 

Om det visar sig att beslut i enlighet med Stadgarna §8 samt Lagen om Förvaltning av 

Samfällighetsföreningar (1973:1150) saknas, måste kravet vara att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet i 

frågan och därefter framställa krav på ersättning från styrelsen till samfällighetens medlemmar för de 

kostnader och den skada som uppkommit. 

Vi anser att styrelsen har kränkt våra rättigheter samt orsakat stor skada på samfällighetens yttre miljö 

och naturmark i enlighet med stadsarkitektens avsikt med området. 

Externa synpunkter 

Vallentuna kommun: 

”Det är väldigt viktigt att tänka till två och tre gånger innan man fäller träd. Det tar hundratals år innan 

träd blir ”fullvuxna”. Vattenavrinning i området blir helt annorlunda efter man har fällt träd och kan 

till och med orsaka sättningar på husen runt omkring. Träd dricker nämligen enorma mängder vatten 

och bidrar då i omhändertagandet av dagvatten i området. Eventuella skuggor på någons tomt är inte 

en bra orsak att ta ner träd som har en stor betydelse för sin omgivning både funktionellt och visuellt. 

Man mår helt enkelt bättre om man kan se träd och andra växter dagligen. 

När man köper en fastighet ska fastighetsägaren acceptera det som finns i närheten av ens tomt om inte 

det finns fara för liv och hälsa. Det är inte skäl nog att fälla träd för att de skymmer eller skräpar ner.” 

Mark och miljödomstolen: 

Beslut i samfällighetsföreningar som påverkar många medlemmar bör rimligtvis tas på årsstämma för 

att ge medlemmarna sin laga rätt att klaga på beslutet. Om sådant beslut ändå tas på ett styrelsemöte 

skall underlag för beslut och beslutet som sådant enligt Lagen om Förvaltning av 

Samfällighetsföreningar (1973:1150) samt föreningens stadgar dokumenteras i underskrivet och 

justerat protokoll. Det är då rimligt att lämna ut sådana underlag till medlem/medlemmar som så begär 

det för att man skall ha möjlighet att utöva sin laga rätt. Till detta fogas att Styrelseledamot inte får ta i 



befattning med angelägenhet i vilken denne har ett väsentligt intresse och att styrelsen är solidariskt 

ansvarig för de beslut som fattas. Om brist på dokumenterade beslut föreligger kan därmed åtgärden 

klandras. Talan mot detta förs då i Mark och Miljödomstolen. Med detta kan följa ett straffansvar för 

skada som beslut drabbat enskild medlem eller medlemmar genom kränkning av deras rättigheter. 

Högsta Domstolen har i prejudicerande mål så sent som 2015 utdömt såväl dagsböter som skadestånd i 

mål som handlat om olovlig trädfällning. 



Specifikt angående träden i kvarter 4 

I samband med att styrelsen frågade kvartersombuden om vilka träd som eventuellt var i farozonen, 
lämnade kvartersombudet i kvarter 4 uppgiften om att det var två träd vid parkeringen, som såg ut 
att luta betänkligt och att dessa två och inga andra borde fällas. 

Samtliga dessa 6 träd fälldes mot kvarterets önskemål. 

Tallen i kvarteret skulle sparas enligt arboristen och enbart några grenar nertill skulle gallras. 

Styrelsen låter meddela att tallen skall fällas i alla fall. Vi protesterar mot detta! 
Några grannar vill trots detta att tallen skall fällas och det genomförs så småningom en skriftlig enkät 
i kvarteret genom styrelsens försorg. Vid ett möte i kvartersgården beslutades att tallen skulle stå 
kvar då en majoritet av de boende ville ha den kvar. Vi accepterade då att arboristen skulle 
återkomma med ett förslag på gallring. Detta möte skulle dokumenteras i protokoll, men det har inte 
presenterats. 

Plötsligt en dag står styrelsens ordförande samt en annan person, som inte är arborist och börjar 
kapa grenar. Detta arbete stoppades dels av att det inte gjordes fackmannamässigt (arborist) då 
stamkvistning måste ske nogsamt enligt skogsstyrelsens rekommendationer för att inte skada trädet 
och dels av säkerhetsskäl då vederbörande stod på en skraltig stege och nästan fick den kapade 
grenen över sig. I samband med detta yttrar styrelsens ordförande att hon minsann själv kan  
bestämma att tallen skall fällas omedelbart om hon så ville!? Häpnadsväckande uttalande tycker vi! 

Trots detta fortsätter en av de boende i kvarteret driva frågan om att tallen skall fällas. Nu är det 
dags för styrelsen att ta sitt ansvar och följa fattat beslut. 



Styrelsens svar angående trädfällningen under 2016.

Styrelsens svar, fråga 1: Frågan om fällandet av träd i området diskuterades på flera styrelsemöten 

under 2015, 2016 och styrelsen presenterade i budgeten för 2016 ett förslag (vilket också 

accepterades) för årsstämman där ca 100 000kr var avsatt för trädfällning och bortforsling. Besluten

finns att läsa i styrelseprotokollen från januari samt februari, inga styrelseledamöter har varit av 

meningen att träden inte skulle fällas eller gallras.

Styrelsens svar, fråga 2: Styrelsen var i kontakt med föreningen försäkringsbolag angående ansvar 

och fick återkopplat att om träd föll över enskild medlems fastighet/egendom skulle föreningen 

kunna bli skadeståndsskyldig. Kontakten skedde muntligen mellan styrelsen och försäkringsbolaget.

Viktigt att notera är att det kan vara mer än materiella föremål som kan komma till skada om ett 

träd faller över en fastighet. 

Styrelsens svar, fråga 3: Uppdragsbeskrivningen till arboristen var att se över föreningen höga träd 

(över nock på A-husen) och bedöma om dessa borde tas ner eller inte. Denna beskrivning 

framfördes då arboristen tillsammans med delar av styrelsen träffades och inspekterade på 

föreningen. Då arboristen är den som är expert på området och föreslog träd valde styrelsen att gå 

på arboristen förslag. Styrelsen har inte föreslagit fällning av några träd som arboristen inte 

föreslagit. Arboristens förslag på träd utifrån dennes  expertområde är även de som har tagits ner, 

inga andra. Den anlitade firman, Naturskog, är samma firma som Vallentuna kommun anlitar för 

trädfällning på kommunens mark i området. I och med detta för förutsättas att kunskapen kring 

områdets träd hos den anlitade firman är god.

Styrelsens svar, fråga 4: Styrelsen har sett över de dokument som kommunen och föreningen haft i 

sin ägo angående samfällighetens träd och inte funnit någonting som tyder på att träden inte skulle 

få fällas. Kommunen eller föreningen har heller inte haft någon dokumentation om skyddsvärde 

eller marklov för träden.

Styrelsen svar, fråga 5: Kostnader för trädfällningen redovisades på årsmötet 2017. Antalet träd som

fälldes redovisades dock inte men var totalt 25 stycken utspridda över hela samfälligheten. Det 

finns inga medel avsatta för återplantering av träd i 2017 års budget.

I och med dessa svar samt redogörelsen och besluten tagna på årsstämmorna 2016 och 2017 anser 

nuvarande styrelse ärendet besvarat enligt önskemål.









Närvarande: Marcus Sahlin, Lena Lindbeck, Lars Åsberg, Markus Silén, Daniel Enmark

Ej närvarande: Mark Coleman, Kim Hellman, Charlott Viberg



BUDGET 
2016

900kr x 4 
tillfällen extra

Intäkter

Ändrad 
debiterings- 

längd Budget 
1 2016

Budget 2  
2016

Budget 3 
2016

Utfall 
151231 Budget 15 Utfall 14

Diff utfall 
14 mot fg 
budget 15

Medlemsavgifter 1 479 600 986 400 986 400 986 400 986 400 986 400 0
Programavgifter TV 0 0 0 112 380 105 800 158 700 -52 900
Bredbandsavgifter 0 0 0 165 569 149 147 223 720 -74 573
Uthyrning kvartersgård 7 455 7 455 7 455 8 609 5 508 5 400 108
Övriga intäkter 1 652 1 652 1 652 1 720 1 295 1 270 25
S:a intäkter 1 488 707 995 507 995 507 1 274 678 1 248 150 1 375 490 -127 340

Övriga externa kostnader
Snöröjning 145 000 145 000 145 000 122 149 100 000 83 322 16 678
Garageunderhåll 20 000 20 000 20 000 8 100 40 000 2 595 37 405
Lekutrustning kvarter underhåll 40 000 40 000 40 000 25 575 60 993 59 797 1 196
Kvartersgård underhåll 15 000 15 000 15 000 5 011 10 000 10 000
Övrigt underhåll 20 000 20 000 20 000 0 20 000 20 000
trädfällning av höga träd 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0
El garage + kvartersgård 95 000 95 000 95 000 94 154 90 000 84 298 5 702
Bredband/TV-nät underhåll 0 0 0 0 16 891 25 337 -8 446
Kostnader TV-licens 0 0 0 158 945 141 856 221 984 -80 128
Kostnader bredband 0 0 0 177 480 157 760 236 640 -78 880
Kostnader fiber 0 0 0 16 625 20 000 1 563 18 438
Diverse kostnader 5 000 5 000 5 000 5 537 5 100 17 725 -12 625
Kontorstillbehör/kopiering 5 000 5 000 5 000 9 175 5 100 7 150 -2 050
Försäkring 17 000 17 000 17 000 16 077 20 240 19 843 397
Styrelsearvoden 85 000 85 000 85 000 65 379 67 650 65 600 2 050
Intern representation styrelsen 5 000 5 000 5 000 8 593 4 800 4 800
S:a övriga externa kostnader 532 000 532 000 532 000 712 800 760 390 825 854 -65 463
Personalkostnader

Arbetsgivaravgift arvoden 26 700 26 700 26 700 16 162 21 256 17 470 3 786

S:a personalkostnader 26 700 26 700 26 700 16 162 21 256 17 470 3 786

Finansiella kostnader

kostnad garage 500 000 48 000
Avskrivningar anläggning 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 0
Värdeförändring fond(intäkt) 0 0 588 -4 748 -4 748 0
Räntekostnader 40 000 50 000 30 000 27 276 121 766 40 766 81 000
Förändring underhållsfond 148 641 98 640 98 640 98 640 98 640 98 640 0
S:a finansiella kostnader 928 641 436 640 368 640 366 504 455 658 374 658 81 000
Resultat 1 366 167 68 167 179 212 10 846 157 509 -146 662
Vinstmarginal 0% 0% 7% 14% 1% 11%
Indexuppräkning 1,02 1,02




