
Låt träden få stå kvar på Bålstas friytor 

Fredagen den 26 april hände det igen. På gång- och cykelvägen mellan Mastvägen och 

Stockholmsvägen hade fem fullt friska 40-åriga lönnar sågats ned. Varför? I Västerängen, nära 

Spovvägens vändplan, vid Nybyggets förskola och längs gång- och cykelvägen mellan Fånäs och 

Kalmarleden har flera ståtliga lövträd sågats ned. Samma sak hände förra året en flerhundraårig 

hamlad pil som ensam stod vid Runbrovägen nära Gröna Dalen-skolan. För några år fanns en hel allé 

med grova björkar som kantade Forsells väg i Fånäs. Alla dessa sågades ned utan rimlig anledning. I 

lekparken mitt i Fånäs avverkades förra året varenda träd, bl.a. ett 20-tal lövträd med riktigt grova 

dimensioner. Varför? Det är helt sjukt. Är det för att hålla personalen på gatukontoret sysselsatt eller 

för att göra valborgsmässobrasan tillräckligt stor? I sistnämnda fall har jag svårt att tro att 

avverkningen i lekparken skulle gynna samfällighetens medlemmar ekonomiskt. Att plocka dit 

skogsmaskiner för att utföra arbetet är nämligen en kostsam affär som knappast kompenseras av 

priserna på pappersmassa. Fånäs´ barn har därmed förlorat en spännande och omväxlande närlekmiljö 

som skapar helt andra vistelsevärden än en stor ensidig gräsmatta. Bålsta är redan idag en blåshåla och 

inte blir det bättre när vi förlorar våra träd. Träd, och i synnerhet lövträd, står även för estetiska 

värden, i synnerhet på våren när löven just slagit ut. De är också viktiga för fågellivet, svampar och 

lavar samt som barnkammare för många ovanliga insekter. Bålsta behöver snarare fler än färre träd. Vi 

kräver en förklaring av er som beslutat om dessa avverkningar av enstaka träd eller träd i glesa grupper 

på Bålstas friytor. Varför högg ni ner dem? Vi kräver också att inga fler träd i fortsättningen huggs ned 

på friytor såvida inte avverkningen är nödvändig p.g.a. anläggning av byggnad eller ledningsdragning 

eller att trädet är i så dålig kondition att det utgör en fara för förbipasserande människor. 
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