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Gallring Kvarnberget
Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 har naturenheten vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av boende i brf
Berget på Kvarnberget, vilka kräver att träd som växer i den branta sluttningen och som
skymmer utsikten tas bort. Samtidigt har vi blivit kontaktad ett antal gånger av boende på
Kvarnbacken och på Fjällgatan (nedanför sluttningen) vilka är oroliga för att kommunen
planerar trädfällning i sluttningen, vilket de i så fall motsätter sig.
Naturenheten har under de senaste åren utfört ett flertal gallringar i denna sluttning. År 2014
gjordes en större gallring efter dialog med brf Kvarnen, då man gemensamt kom överens om
träd som skulle tas ner för att skapa utblickar. Detta gjordes också och brf Berget var nöjd
med åtgärden.
I vår skötselplan för området anges att området skall röjas med jämna mellanrum och gallras
för att skapa mångfald och balans. Närmast balkongerna på nedersta våningen röjs
skogskanten oftare så att slyet hålls på avstånd.
Vid en syn på platsen i höstas upptäckte vi att någon olovligen fällt ett antal träd i sluttningen.
Träden låg lämnade i sluttningen. Detta är att betrakta som egenmäktigt förfarande och kan
komma att polisanmälas.
Den 19 december 2017 inkom till Tekniska nämnden ett brev från Kvarnbergets
Samfällighet, undertecknat av dess ordf Ove Holmberg.
Samfälligheten kräver häri att en årlig utgallring sker av buskar och träd i sluttningen mellan
Fjällgatan och Kvarnbacken.
En årlig gallring är inte lämplig ur skötsel perspektiv. Skogspartiet är värdefullt som
ekosystem vilket skulle påverkas negativt av en alltför hård gallring. Naturenheten gör
bedömningen att endast en lätt gallring av ett mindre antal mellanstora träd är en lämplig
åtgärd för 2018 förutom slyröjningen närmast husen.
Förslag till beslut i Tekniska nämnden
Tekniska nämnden fastslår att det är naturenheten som har kompetens att avgöra när
gallring i sluttningen skall utföras. Denna gallring utgår från det som anges i områdets
skötselplan. För 2018 innebär det att endast en lätt gallring kommer att utföras.
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