Bilaga till kallelsen GP3 Årsstämma 2020

Omröstning kring plantering av ersättningsträd
Bakgrund
Under hösten tog vår gemensamma samfällighet GA2 ett beslut att ta ned vårt träd på kullen
belägen på baksidan av Södra Kungsvägen 340 och Trossvägen 1-3. Dessvärre togs detta
beslut utan att förankra det med varken styrelse eller boende i GP3. Ett liknande beslut togs
samtidigt avseende ett träd i vår grannförening GP1.
Borttagandet av trädet i vår park har drabbat framförallt våra boende på Södra Kungsvägen
340 och Trossvägen 1-3. Beskedet från GA2 är att ett nytt vackert träd skall planteras igen,
som passar in i vårt område.
Då det gamla trädet var av ganska stort omfång som fyllde en rad funktioner bl a som
insynsskydd, så har flera boende framfört en stor önskan om att det nya trädet bör fylla
samma funktioner som det gamla!
Vi i styrelsen i GP3 hade som målsättning att vi i samband med kallelsen till stämman skulle
haft ett färdigt förslag. Detta har dock inte i sin helhet kunnat presenteras av trädgårdsfirman
och GA2. Vi har i dagsläget endast fått ett kostnadsestimat på en kostnad om knappt 20.000
kr där en rad kostnadspunkter ej finns specificerade. Ej hellerfinns färdig tidsplan eller besked
om vilken exakt storlek och sort av träd. Kostnaden skall i sin helhet tas av GA2 i detta ärende.
Styrelsens förslag för omröstning
För att säkerställa att det nya trädet passar in och fyller de funktioner som vår brf önskar, så
är det styrelsens förslag att bemyndiga Fredrik Larsson och Carl Savage att representera GP3
och i samverkan med GA2 och trädgårdfirman avluta detta ärende och ta fram ett nytt förslag
på träd, som så snart det låter sig göras, planteras på platsen för det gamla trädet. Kostnaden
skall i sin helhet tas av GA2.
Kan stämman godkänna detta förslag?
-

Bifalles

-

Avslås

Instruktion för deltagande på stämman via länk
-

P g a rådande tider med Corona har vi i år förutom fysiskt deltagande, deltagande
genom lämnad fullmakt, i år även möjlighet att deltaga vi videolänk (Google Meet).
Denna länk fungerar via PC, Mac och smarttelefon.

-

För att deltaga via länk så mailar ni den mailadress ni vill ha inbjudan till, så skickar vi
ett mail med en kalenderinbjudan och tillhörande länk för anslutning till er senast 2
dagar innan stämman.

-

Om ni vill nyttja denna möjlighet vill vi att ni skickar er mailadress till vårt styrelsemail
gashagapirar3@gmail.com

-

Senast fredag den 8 maj.

