
 

Dokument: Betänkande 2017: Skötsel av park 
 

 

Dokumentnummer Version Datum Status Sida 
HSVF-000177 1.1 2017-09-14 Godkänd 1(1) 

©2017 Hemmesta Södra Vägförening 

Betänkande till Hemmesta Södra 
Vägföreningens årsstämma 2017 rörande 
Motion 1: Skötsel av parkområden 
Betänkande 
Motionens yrkande lyder som följer: ” Jag yrkar att föreningstämman fattar beslut om att på 
ett ur fastighetsägarnas synpunkt rättvist sätt underhålla samtliga grönområden som i 
gällande detaljplan har beteckningen ”Park”, ”Parkmark”, ”Natur” eller ”Naturmark”. ” 
 
I de byggnadsplaner som är gällande inom vägföreningens införlivningsområde är samtliga 
allmänna platser betecknade som allmän plats, Park (det finns dock lite olika skrivningar men 
med samma innebörd och i några fall med texten ”park eller plantering”). 
 
Under tiden från föregående årsstämma har styrelsen uppdaterat underhållsplanen. I och med 
uppdateringen underhålls ytor markerade ”Skog 1” och ”skog 2” enligt följande: 
 

Skog 1: ”hålls öppna från sly för att bibehålla ett luftigt och inbjudande område 
för t.ex. spontanlek och promenader.” 
 
Skog 2: ”underhålles endast sparsamt med 2-5 års mellanrum och då framförallt 
med betoning på slyröjning” 

 
Det skogsparti som ligger mellan fastigheterna Hemmesta 11:427 och Hemmesta 11:319 är 
även omklassat till skog 1. 
 
Styrelsens uppfattning är att vi efter en något trög start nu, med hjälp av många frivilliga 
medhjälpare, följer vår underhållsplan för grönytor. Med detta vill vi även hävda att samtliga 
områden behandlas på ett likartat sett. På vissa platser är det så att boende på eget initiativ 
sköter ett område till en högre nivå än i vår plan och därmed kan det skilja mellan olika 
platser. Styrelsen tillser dock att nivån överensstämmer med vår plan. Styrelsen vill här även 
utrycka sin stora tacksamhet till alla de som frivilligt hjälper till att sköta vårt område. Det 
sparar både mycket tid och pengar för vår förening. 
 
Hemmesta Södras Vägförening har under verksamhetsåret 16/17 beviljat 4 förfrågningar om 
trädfällning. I samtliga dessa fall har frågeställaren också stått för kostnaderna och ansvaret 
för själva trädfällningen. 
 
Styrelsen vill därmed hävda att man inte förutsätter att någon enskild fastighetsägare ska 
utföra skötsel av vår gemensamhetsanläggning samt att samtliga fastighetsägare har 
behandlats på ett likvärdigt sätt. 

Yrkande 
Att: Motionen avslås, då yrkandet i motionen redan anses uppfyllt. 

Styrelsen, Hemmesta Södra Vägförening 


