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Maskinerna
förstörde hans

utbildningsträd
Av Kristina Larsson 16 OKTOBER 21.24

BALLINGSLÖV. I trettio år har skolans elever använt de gamla
bokarna utmed vägen för att lära sig rätt trädbeskärning. Nu har
Skanska effektivt satt stopp för det.
– Framöver kan vi enbart använda dem som exempel på hur man
inte ska göra, suckar de Gourét Litchfield.

Chocken var total när trädexperten i Kärlingeberga utanför Ballingslöv en
dag i förra veckan tittade ut och såg en maskin såga av grenarna på träden
framför huset.
Träden används i Svensk Trädvård & Utbildning AB och är vårdade och
beskurna enligt reglerna sedan trettio år tillbaka.
–Nu är de verkligen fördärvade med fläkningssår, stora tappar och
dessutom är det kraftiga grenar som är bortsågade, konstaterar en sorgsen
de Gourét.
Han konstaterar att grenar tagits bort på en höjd långt över de 4,5 meter
som länge varit den gräns som anges för att bilar ska kunna passera.
Varför? frågar han sig.

Eftersom så många grenar tagits bort i söderläge är risken
dessutom stor att bokarna kommer att dö.
–När solen kommer till bokens tunna bark bildas sprickor
och en insekt går på träden vilket gör att de inte överlever,
förklarar de Gourét.
Han blir inte bara ledsen när han ser hur hårt maskinerna
gått fram.

–Det är dessutom pinsamt. Min skylt om Svensk Trädvård sitter precis
under de misshandlade bokarna. Folk tror ju att jag inte kan bättre
beskärning än så, säger Litchfield som har god lust att sätta upp en ny skylt
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märkt "Skanskas trädbeskärning".

Jimmy Källström på Skanska beklagar det inträffade
men menar att det inte går att ta hänsyn till individuella fall,
som att en trädvårdsfirma ligger alldeles intill vägen.
–Maskinerna tar allt och Trafikverkets krav på det fria
rummet innebär fem meter upp och en halvmeter åt sidan,
säger han.
–Som fastighetsägare har man dessutom ett ansvar att se till
att träden inte växer ut över vägen.
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