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Viksbergs Tomtägareförening & Viksbergs Samfällighetsförening
Ansökningsblankett för trädfällning.
Anvisningar för ifyllnad på baksidan.

Anmärkningar

Anvisningar:
Träd för fällning markeras med tydlig färgprick på stammen cirka 1, 5 m ovan mark och markeras på kartan med ett löpnummer.
Fyll sedan i kolumnerna på blanketten enligt följande.
1. Under kolumnen ”Kartmarkering nr” anges löpnumret på bifogad karta.
2. Under kolumnen ”Gemensam/privat mark G/P/?” anges följande:
G om trädet står på föreningens gemensamma mark.
P om trädet står på en privat fastighet. Ange adress eller fastighetsnummer under ”Anmärkningar”.
? om du inte vet säkert.
3. Under kolumnen ”Anledning nummer” anges anledning till önskad fällning med en siffra enligt följande.
1 Livsfara, dvs innebär en uppenbar livsfara. Gäller även framkomlighet för utryckningsfordon.
2 Egendomsrisk, dvs innebär risk för hus eller annan egendom.
3 El- eller telefonledningsrisk, dvs riskerar falla över ledningarna.
4 Förhindrad framkomlighet, men inte livshotande (gäller inte utryckningsfordon).
5 Estetisk anledning, dvs trädet är fult, skymmer sikten, etc. Anges under ”Anmärkningar”.
6 Annan anledning. Anges under ”Anmärkningar”.
Observera att för 5 och 6 krävs berörda grannars godkännande för fällning.
4. Under kolumnen ”Trädart” anges art av träd enligt följande:
EK = Ek
BJ = Björk
TL = Tall
GR = Gran
ID = Idegran
LV = Lövträd övriga
BA = Barrträd övriga
5. Under kolumnen ”Stamtjocklek cm” anges stammens diameter i cm cirka 30 cm ovan mark.
6. Under kolumnen ”Alternativ för fällning” anges följande:
T för fällning önskas utförd av Tomtägareföreningen.
M för fällning på medlems egen bekostnad under förutsättning att fällning kan ske på betryggande sätt av yrkesman. Godkännande av Tomtägareföreningen
krävs men detta alternativ är ett snabbare, eller kanske det enda alternativet om trädet inte är klassat som anledning 1 - 3 under kolumn 3.
7. Under kolumnen ”Anmärkningar” anges kompletterande information angående anledning till önskad fällning, orienteringsinformation för återfinnande av trädet,
etc. Ange också om trädet står så illa till att det troligen måste tas ner i bitar (förkorta till BIT).

