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Ta bort träd vid Fågelkärrskrokens äng och skog – svar på
medborgarförslag
Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag
från Anita Rosendal.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Chef ekonomi- och stadsmiljöavdelning

Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom ekonomi- och stadsmiljöavdelningen.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden gav 2005-09-22 förvaltningen i uppdrag att bereda ett
medborgarförslag från Anita Rosendal. Förslagsställaren vill att
kommunen tar sitt ansvar och tar ned murken gren på hög alm och en
farlig rotvälta. Träden har blivit för höga det går inte att sola vid ängen och
stor oro finns för att en hög alm ska falla ned över husen i en storm. I
skogen och på ängen leker barn och många medborgare som bor i
lägenheter och saknar balkonger vill sola och njuta av grönområdet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i att området vid Fågelkärrskroken är en fin oas.
Det är ett fantastiskt naturområde nära den starkt trafikerade Nynäsvägen
B o x 8 1 , 1 2 1 2 2 J O H A N N E S H O V, B e s ö k s a d r e s s : Å r s t a v ä g e n 5 6 A
Tfn: 508 14 000, Fax: 508 14 444
E-post: e-post@enskede-arsta.stockholm.se

ABCDE
Dnr 05-320/518 sid 2 (2)

och det som gör Fågelkärrskroken så unik är att den både har en äng och
en skog. Området är därför en stor tillgång för de boende i närområdet.
Förvaltningens uppfattning är att medborgarnas engagemang för sina
medmänniskor är av mycket stor betydelse. Det är också viktigt att
kontakta förvaltningen om träd blåst omkull eller ser ut att tappa grenar
som kan innebära en olycksrisk för barn, vuxna och djur. Sådana faror
måste omgående åtgärdas.
Skogen i Fågelkärrskroken är snårig med mycket sly. Skog med många
olika arter träd är mycket rikare än om den bara består av en trädart. Finns
det dessutom träd i olika åldrar; både unga, medelålders och gamla så ökar
antalet mikromiljöer för djur och växter och artrikedomen blir ännu större.
I miljöbalken slås fast att naturen har ett värde i sig och att den biologiska
mångfalden ska bevaras. Detta markerar att ett nytt synsätt vunnit terräng i
svensk lagstiftning.
Förvaltningen avser att kontakta stadsträdgårdsmästaren för en besiktning
av träden i skogen vid Fågelkärrskroken, för en bedömning om eventuella
åtgärder. Röjning av sly planeras ske våren 2006.
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