
Björkträ vid 16 - 18 
 
Jag vill tro att de flesta på vår förening har hört den tråkiga nyheten om våra två björkträ vid 
nr 16 – 18 som blivit avsågat. Detta anser styrelsen är en mycket allvarlig skadegörelse.  

  

 
 
Varje trä, varje buske eller blomma i vår förening har ett syfte och sköts med stort omsorg. 
Den huvudsakliga syftet är  självklart den fridfulla utsikten som dessa växter ger oss som bor 
i denna förening och de som besöker oss. Den andra syftet är mångfalden av växter som vi 
försöker att behålla och utöka.  
 
Vad kan det vara för anledning att såga dessa två trä, vet vi inte. Det vi vet är att det har varit 
någon som har klagat över björkträ på grund av alergi. Vi vill inte peka finger mot någon men 
vi vill mycket gärna veta vem som har gjort det. Vi får hoppas att förr eller senare kommer 
det fram vem som har gjort detta och jag hoppas att den människan ska skämmas lång tid 
framöver.  
 
Om detta är gjort på grund av alergi, vill vi förklara för denna människa att det finns medicin 
som man kan bli hjälp av. Vilken medicin, det får läkaren avgöra... 



 
 
I en förening är det viktigt att ge och ta. Det är omöjligt att alla ska tycka om allt och allting. 
Men detta ger ingen rättighet att ta lagen i sina egna händer och såga och fördärva det man 
inte tycker om. Jag som skriver denna text tycker att det finns en hel del saker i vår förening 
som jag inte tycker om, men det gör min granne... 
 
 Ska vi ha en fungerande förening, är det mycket viktigt att vi respektera 
andra och varandra.  
 
Vår förening väljer inte folk som ska bo här. Folk väljer att komma hit av deras fria vilja. Alla 
desutom skriver på flera dokument om vad som gäller och hur den enskilde kan påvärka 
föreningen. Har du bott i vår förening två veckor elle fyra decenier, spelar ingen rol, du, jag 
och vi alla ska innfinna oss innom ramen som våra stadgar tillåter.  
 
Vi vill hoppas att detta upplever vi inte igen.  
 
Vi vill be den som vet någonting om vem som har gjort det, meddela styrelsen snarast. Vi har 
ett gemensamt ansvar i vår förening.  
 
BRF Runans styrelse! 
 
 


