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Trepleie 2019: 
Vedtak om felling/trimming av trær og busker 
 

 

Styret legger opp til at man skal ha en større trepleie-runde 
med 4-5 års mellomrom. Dette er beskrevet nærmere i 
Uteveilederen. De siste gangene det ble utført en større runde 
med beskjæring og felling var i 2014 og i 2015. I tillegg har 
styret initiert mindre tiltak i mellomperiodene. 
 
Søknader om felling og beskjæring av trær og busker mellom 
trepleie-rundene blir kun behandlet dersom det dreier seg om 
sikkerhet.  

Trepleie dreier seg om noen ganger om å felle trær, noen ganger om å beskjære det på ulikt vis, noen 
ganger om å rydde forholdene rundt treet og noen ganger nyplanting. Trær, busker, planter og andre 
vekster skal fungere i en helhet og det skal tas hensyn til flere forhold.  
Det er det trepleierunden dreier seg om. 

Prosessen i 2019 
• Det kom inn nærmere 40 søknader fra beboere, samt 'søknader' fra styret.  
• Grøntutvalget/deler av styret, har vært på flere befaringer for å få oversikt over hvilke vekster 

søknadene gjelder og har gitt innspill til samlet styre. Vaktmesterfirmaet, som beveger seg mye rundt 
om i borettslaget, er også rådspurt. 

• Et høringsnotat med foreløpige utkast til vedtak ble offentliggjort på websidene våre, og det er gitt 15 
innspill innen tidsfristen til notatet. 

• Parallelt med 'høringsrunden' har trepleier hatt befaring i borettslaget for å gi et pristilbud på jobben, 
og samtidig gitt innspill til notatet. Vurdering av trepleier/fagkyndig på noen av sakene kan endre 
vedtakene før iverksettelse av vedtakene. 

 
Vurderingen [https://hallagerbakken.no/vedlikehold-i-egen-leilighet/uteveilederen-retningslinjer-og-rad-for-uteomradene/] 
Vurderingen av søknadene tar utgangspunkt i et syn på uteområdene våre og vegetasjonen. 
Hallagerbakken borettslag er omgitt av furu, og mellom bebyggelsen råder naturområder og naturlig 
vegetasjon. Og dette prøver vi å bevare. Det er også slik at vi ofte må forandre for å bevare! Trær vokser, 
og vekster som ikke hører hjemme i den naturlige vegetasjonen vår, kan ende opp der av ulike årsaker.  
• Kriteriene fra Uteveilederen (som forøvrig også er en del av Husordensreglene!) er de vi tar 

utgangspunkt i, både lekmannsbedømmingen og fagvurderingen, når vi har vurdert søknadene. 
• Søkerne vil ofte vektlegge 1-2 kriterier. Argumentasjonen til søkerne blir naturligvis lest og vurdert, 

men den enkelte søknad blir vurdert selvstendig av oss. Andre kriteriene kan bli vektlagt (høyere). 
NB! Vi har ikke kapasitet til å skriftliggjøre enhver pro-con diskusjon vi har hatt om den enkelte 
søknad. Vi skriftliggjør hovedbegrunnelsen og vedtaket kortfattet. 
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• 'Likebehandling' i trepleiesakene dreier seg om at sakene skal behandles så likt som mulig, likende 
saker over tid (sammenlignet med tidligere) er forsøkt behandlet likt, samtidig som vi skal vurdere 
den lokale konteksten. Dette kan medføre at tilsynelatende like saker får ulikt resultat. 

• I siste runde må styret også vurdere kostnadene med å gjennomføre de vedtakene vi tar i trepleie 
sakene. Dersom kostnadene blir for høye, må vi prioritere mellom sakene. 

 
Sluttkommentarer 
Hensikten med denne prosessen er å gjøre den så åpen og transparent som mulig, gi alle beboerne 
anledning til å gi innspill til søknadene og foreslåtte vedtak, få gjennomført dette på en praktisk måte,  
og til slutt skal noen ta den endelige beslutningen; og det tilfaller styret. 

Andelseierne kan søke med utgangspunkt i enkeltkriterier, - eller ikke. Vurderingen av styret blir uansett 
gjort i en samlet vurdering og med den vektlegging styret finner riktig. 
 
Styret har ikke kapasitet til å inngå en dialog om enkelt søknader, eller besvare oppfølgingsspørsmål 
andelseierne måtte stille oss i høringen utover det som fremkommer i dette dokumentet. 
 
 
Fra arborist som har deltatt på befaring har vi fått vurdering om enkelt søknader/trær, men også utsagn 
som: 
• "Som arborist kan jeg miste min godkjenning dersom jeg fjerner toppen på en furu uten at treet er 

sykt". 
• "Vi minner om at et tre kan pleies på flere måter: Vi kan fjerne enkelt grener og kranser av grener,  

de kan beskjæres innover på stammen (spesielt aktuelt dersom det er noen utstikkere) og man kan 
felle trær. En viktig del av pleien er også å se på omgivelsene. Herunder vurder sollys til trærne, om 
trær og vekster 'plager' hverandre og mye mer." 

• "Amatører vektlegger ofte argumentet om at trær drikker vann litt for mye. Trærne drikker ofte på 
våren, og ikke noe særlig mye på høsten når vi ønsker det.  Og hvilket tre er mest tørst, den store 
furua eller de tre små bjørkene? Det er viktig å tenke på at trær og andre vekster skal funger i helhet, - 
en økologi, - så trepleie blir derfor til slutt et spørsmål om en helhetsvurdering" 

• "Bjørk er som 'ugress'. De vokser fort og kommer igjen og igjen. De kan egentlig fjernes oftere..." 

Kommentarer som dette gjør også at vi i siste runde skal gå befaring med den som får kontrakten, vil 
styret forbeholde oss retten til å endre på noen av vedtakene. En av arboristen som har gitt tilbud har 
f.eks. identifisert to syke trær (smittsom soppinfeksjon) som bør tas ned, som ikke vi hadde oppdaget i 
forkant. 
 
Hva skjer fremover? 
Noen av vedtakene og vedlikeholdet blir gjort av sommerjobberne før- og etter fellesferien.  
Tidlig på høsten vil vi ta en den grundig befaring med trepleier/ arborist der søknadene i tillegg vil få en 
nærmere faglig vurdering. 1-2 uker etter befaringen vil beskjæringen osv bli gjennomført.  
 

 
Styret 
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Avtalen med trepleier 
Avtalen med trepleier firmaet innebærer 
 

• Vedtakene: Styrets vedtak skal gjennomføres dersom ikke fullmakten nedenfor slår inn. Beboere 
som inngir seg på en diskusjon med arbeiderne som gjennomfører vedtakene skal henvises til 
styret. 

• Arborist fullmakten: Styret gir trepeleier/arborist fullmakt til å utøve et faglig skjønn på de vedtak 
styret har fattet som medfører en oppfordring til å se om utstikkende greiner kan avkortes og om 
enkelt greiner kan tas for å forbedre lysforhold og/eller formen på treet. Trær som ikke er nevnt i 
søknaden kan også vurderes i forhold til dette under siste befaring før gjennomføringen. Der dette 
er særlig aktuelt referer vi i vedtaket til "Arborist fullmakten". [Der dette medfører merkostnader 
ift avtalen skal dette tas opp med styret før eventuell gjennomføring] 

• Syke trær: Der det identifiseres syke trær, spesielt med smittefare f.eks. av sopp, der felles treet. 
• Hekker: De hekkene borettslaget tar ansvaret for skal vurderes å tas kraftig ned for at de kan få en 

bedre vekst til neste sesong. 
• Nye trær/vekster: Vi ber om faglige råd om hva som kan eller bør plantes der trær felles, og der 

vekster kan bidra til forbedringer (f.eks. 'tørste vekster'). Beplantning skal naturligvis passe til 
naturhagen vår. 

• Avfall: Trær, grener og annet fjernes og deponeres i hageavfallsbingen. 
• Avtaleutgangspunkt:  Ref. https://hallagerbakken.no/trepleie/trepleie-tilbudsforesporsel/ 
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Innkomne søknader 2019 (i den rekkefølge de kom inn)  
PS! I vedlegget lengst bak finner du en sortering av søknadene basert på søkers adresse. 
Noen av bildene er tatt av søker og noen av styret. Gi oss melding om du finner noe feil, f.eks. feil bilde ... 

NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

1/19 
 

 

 

Bjørn 
TommyTollånes 
HN   74 A 
 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

HB 74A - den 
store furua på 
gavlsiden av 
huset 

Vi ønsker å beholde fura, men er utrygg på den fordi den 
mister grener hver vinter når snøen legger seg tung på 
dem eller det blåser kraftig. Noen bør vurdere om den er 
trygg. 
Dersom den blir felt, så vil vi gjerne at noen andre 
kraftige trær blir plantet på omtrent samme sted.  
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VURDERING:  
Søknaden faller inn under punkt 1, 5 og 6.  
Dette er en stor furu ved inngangen til borettslaget, og mange, også barn, passerer treet daglig.  
De siste årene har det falt store greiner fra dette treet og mange har vært bekymret for sikkerheten. Treet 
bør vurderes av fagfolk. Grøntutvalget ser helst at treet beholdes, men at man fjerner noen av de 
nederste greinene.  
 
VEDTAK:  
Forslaget fra søker innvilges.  
Treets tilstand kan oppleves som utrygt for forbipasserende, og må vurderes av en arborist.  
Anbefaler trepleier at treet fortsatt kan stå. skal de nederste greinene kuttes. Dette for vedlikehold og 
sikkerhet.  
Om treet tilstand er så dårlig at det må fjernes, skal det i løpet av året plantes et nytt tre.  
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 

 
  



 
 

 
Side 6 av 73 

 
NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

2/19 
 

 

 

Jimmy Bauge 
Hallagerbakken  44 
40605337' 
jimbauge@gmail.co
m 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Området i 
utkanten av 
gressplenen foran 
HB 44.  

3 store bjørketrær, og en stor gran skyggelegger 
leiligheten vår på ettermiddagen. Vi sliter med lysinnslipp 
til leiligheten også på grunn av balkongen over oss. Ved å 
fjerne disse trærne, så vil lysforholdene i leiligheten 
bedres betraktelig. I tillegg til at det selvfølgelig ikke 
skader å ha litt sol på markterassen vår etter jobb 
sommerstid. Men det er altså lysforholdene i leiligheten 
som er viktigst for oss.  

    
 
Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Jeg ønsker inderlig at dere rydder bak 42 også. Der har det vært sti mellom 42 og plassen foran 44, men den er 
fullstendig grodd igjen de siste 3 årene siden jeg ikke lenger har klart å klippe det som kommer opp og holde 
vegetasjonen nede. Små spirende smårusk har blitt til småtrær. Og de som var busker har blitt store. Har fått 
muntlig klarsignal at vi kan holde sånt nede før, Men jeg har vært for dårlig til å klare det selv de siste årene.  Jeg 
har bare sol fra ca 13 til 16, før hadde vi sol til ca19.30. 

Ine Berglund-Castro , HB42 
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VURDERING: 
Søknaden faller inn under kriterienes punkt nr. 2 og 7. 
En gruppe med bjørketrær har vokst seg svært store og hindrer lys og sol i flere av leilighetene i HB 44. 
Leilighetene ligger slik til at trær fra kollen bak blokkene hindrer lys, men disse står på Oslo kommunes 
eiendom. Ved å fjerne tre av bjørketrærne vil det hjelpe betraktelig for lysforholdene. Det vil også gi 
større plass i uteområdet. Grøntutvalget foreslår at tre av fire bjørketrær fjernes og at plassen i området 
hvor de står, kan brukes til en møteplass for beboerne, naturlig lekeplass, planting av bærbusker  el.  
Grantreet kan også fjernes da dette vil bidra til den åpenheten og tilgjengeligheten vi ønsker på området. 
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges. I tillegg tar vi sikte på å rydde hele området bak og rundt vår tomt ved HB 42. 
Disse trærne gir dårlig lys og solforhold. Grantreet og tre av bjørketrærne fjernes og vil gi bedre trivsel 
og helse for beboerne.  I stedet kan området benyttes til annen beplantning, eventuelt sitteplasser eller 
lignende.  Grantre fjernes ikke, men de nederste greinene kan fjernes for å gi mer lys.   
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
 
Til orientering: Styret tar sikte på å oppgradere dette området som et åpent bruksområde for alle 
beboerne, - og vi ser gjerne at vi får plantet noen lave bærbusker eller lignende mot skogkanten. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

3/19 
 

 

 

Helle Huuse 
Hallagerbakken  60 
G 
40249709 
huusehelle@gmail.c
om 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

På nedsiden av 
øverste rekke,  
Dvs foran 
verandaen på min 
bolig- 60G 

Forrige eier har fått tillatelse til å beskjære nederste 
grener på treet. Jeg ønsker at det skal gjøres en befaring 
med prisoverslag på dette med trefeller når borettslaget 
skal gjøre befaring på øvrige trær som vurderes å 
beskjæres/felles etter denne søknadsrunden.  
 
Ønsker i hovedsak dette fordi jeg antar at borettslaget har 
tilgang på bedre prisavtaler enn vi kan få til privat.  

   
VURDERING:  
Søknaden faller inn under kriteriene 2, 4 og vurderingene gjøres også etter kriteriene 6 og 7.  
I utgangspunktet sto det flere furutrær i området, men ett tre er spart. Dette for å holde på jorda ved 
store regnskyll og for å huse Hallagerbakkens småfugler.  
Hallagerbakkens særpreg er furutrærne, og det anbefales at flest mulig får stå.  
Det er felt grener ved flere omganger for å gi søker bedre utsikt.  
Grøntutvalget anbefaler at treet ikke fjernes, men kan gå med på at et par greiner kan fjernes for å bedre 
trivselen.  
 
VEDTAK: 
Søknad om felling avslås.  
Treet er gjenstående av flere trær som er felt i området og furutrær ønskes i stor grad å beholdes.  
Treets tilstand er friskt.  Styret vil likevel si ja til å kutte den nederste kransen med greiner på dette 
treet.  



 
 

 
Side 9 av 73 

 
NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

4/19 
 

 

 

Per-Arild Davidsen 
Hallagerbakken  46 
97109734 
padavidsen@gmail.c
om 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Furutre ved 
lekeplassen foran 
oppgangen til nr 
46 

Beskjæring av toppen, ca tre meter, så jeg får tilbake 
utsikten og solen på balkongen. En av mine beste venner 
er en av Norges dyktigste gartnere. Han har, som en 
vennetjeneste, sagt at han kan forestå beskjæringen av 
nevnte tre uten vederlag. 

 
VURDERING:  
Det søkes etter kriteriene punkt 2 og 3.  
Vi forstår det slik at dette er treet ved boden ved oppgangen til 46. Treet er friskt og anbefales ikke å 
fjernes. Det anbefales heller ikke å kutte toppen av treet, da vil det mest sannsynlig dele seg ved videre 
vekst og bli enda tettere på toppen.  
 
VEDTAK: 
Styret avslår søknaden.  
Furutrærne har en funksjon for å ivareta det biologiske mangfoldet, holde på jorda ved kraftig regnskyll 
og som borettslagets viktige særpreg. Treet vil bli trimmet ved å fjerne noen av de nederste greinene. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

5/19 
 

 

 

Siv Mjaaland 
Hallagerbakken  76E 
90247590 
smjaaland@gmail.co
m 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

To furutrær foran 
Hallagerbakken 
76E (mot sjøen) 
felles, sekundært 
at begge 
beskjæres.  

Trærne vokser raskt, de tar mer og mer utsikt og tar 
morgensol for rekken nedenfor.  Det er flott med trær i 
borettslaget, men det bør begrense og kontrolleres slik at 
det ikke "gror igjen". Utsikten er det mest attraktive med 
boligene og dersom denne gradvis forsvinner, blir noe av 
det særegne borte.  
 
Det vokser løvtrær rundt furutrærne som gir et lettere og 
mykere inntrykk, dersom grantrærne felles vil 
vekstbetingelsene for løvtrærne styrkes og det blir grønt 
uten det mørke og tunge stemningen for mange furutrær 
medfører. 
 
 

 
Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Vi ønsker å klage på vedtaket om søknad trefelling fordi vi mener det er noen -i beste fall - uklarheter rundt 
begrunnelsen i søknad 5/19 og 43/19 
1. er det slik at friske furutrær aldri felles? Dette oppgis i begrunnelsen, men vil på sikt kunne føre til at det gror 

igjen i borettslaget. Er det også en policy på at furutrær skal bevares over løvtrær? 
2. I svar til vår søknad står det at det skal ryddes opp for å slippe til mer lys og gjøre det mer fremkommelig i 

området nedenfor 76E, men i begrunnelse for sin egen søknad (43/19) om å felle løvtrær, som vi for øvrig 
ønsket å fremme vekstvilkårene for fordi de gir et lysere og lettere inntrykk enn tunge grantrær, oppgir styret 
at dette er for å fremme vekstvilkår for furutrærne. 

Resultatet av at styret får innvilget sin søknad er dermed at vi kommer til å få enda mindre utsikt fordi trærne vi 
ønsket å felle får enda bedre vekstvilkår. 
 
Slik vi leser dette er ikke bare vår søknad avslått, men styret søkte om å iverksette tiltak for å forverre situasjonen 
vi søkte om å forbedre. Har vi forstått det riktig når vi tolker det dit hen at styret ønsker å legge til rette for å 
bedre vekstforholdene for trærne, med den konsekvens at vår utsikt blir gradvis dårligere? 
Og søkte styret om dette før eller etter vår søknad ble mottatt? 
Ser fram til oppklarende svar. 
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Hilsen, Siv Mjaaland 
............ 
E-post/Første svar fra styret: 
Bekrefter å ha mottatt innspillet. Det blir behandlet etter tidsfristen for innspill, sammen med andre innspill. 
 
Bare en kommentar om søknader fra styret. Dette er bare en teknisk måte å fremvise trepleie-forhold som 
Grøntutvalget og/eller styret har sett seg ut bør håndteres. På lik linje med de ‘vanlige søknadene’ viser vi dette 
fram slik at beboerne gis anledning til å ha meninger om også disse ’søknadene’. De tiltak GU/styret har løftet 
fram er stort sett ‘gamle’ saker og/eller de har fremkommet under befaringen vi har hatt i denne runden. 
 
Det vi har av skriftlig bakteppe for vurderingene er det som ligger i Uteveilederen. Den vil også bli 
revidert/forbedret senere i år. 
 
Og ja, selv om det eksisterer noen føringer som «furutrær feller vi i utgangspunktet ikke» så prøver vi jo å 
vurdere sakene konkret ut fra hva som er situasjonen som blir omtalt i søknaden.                                                                                      
Styret 
 
VURDERING: 
Kriterie nr 2.  
Friske furutrær som står støtt og har en funksjon, blir normalt ikke felt. Vi unngår også å beskjære 
topper da treet som oftest vokser seg tettere. Beskjæring av grener kan gjøres for å vedlikeholde treet og 
slippe inn mer lys. I dette tilfelle anbefales ikke å felle trær, men å beskjære noe, samt å utføre et 
generelt vedlikehold i område for å gi mer lys i området.  
Se også søknad 43 
 
VEDTAK: 
Søknaden avslås.  
De to nederste greinene inn mot balkongen fjernes. I tillegg vil styret gjennomføre opprensing og 
vedlikehold i området ved å fjerne busker og småtrær. Området vil da bli mer fremkommelig og 
naturhagen vil komme mer til sin rett. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

6/19 
 

 

 

Harald S. Harung 
Hallagerbakken  42 
90775459 
harald.harung@oslo
met.no 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Tre 1) Nord for 
min altan på 
nordsiden av min 
leilighet i nr. 42.  
 
Tre 2) Mellom nr. 
44 og 46 

1. Furutreet er dessverre dødt fra midten og opp. Hele 
treet bør derfor fjernes. Nye trær vokser heldigvis opp 
rundt det skadete treet.  

2. Da jeg flyttet inn for mange år siden hadde jeg god 
fjordutsikt. Utsikten er nå nesten forsvunnet pga. 
grener som har vokst. Ved å fjerne kun en gren på 
nordsiden av treet mellom nr. 44 og 46, vil jeg få 
fjordutsikten tilbake. Forskning viser at utsikt til vann 
øker trivsel. 

    
Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Vi bor i nr 42 i 2 etg og har treet foran balkongen. Hvis resten av treet er friskt og ikke kommer til å dø, og heller 
ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko, ønsker vi at bare toppen som er død fjernes, og at resten av treet beholdes. Kan 
ikke se at det skal være nødvendig å fjerne hele det hvis det kan leve friskt videre.Trærne generelt er en stor del 
av borettslaget, gjør det unikt, vakkert og gir en høy trivselsfaktor. Det er også mye fugleliv i treet. Videre vil det 
også bli veldig nakent uten treet og det vil ta mange år før det evnt vokser opp noe nytt med størrelse. 

Elisabeth Lanseng, Hallgerbakken 42, 2 etg 
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VURDERING: 
1. Furutreet som er dødt på toppen: I dette tilfellet kan treet fjernes, siden deler av treet er dødt. 

(kriterie 7)  
2. Treet kan pleies ved å fjerne de nederste greinene. Dette vil gi mer lys inn i leilighetene.  
 
Se søknad nr 21 
 
VEDTAK: 
Søknad om å fjerne furu innvilges siden denne toppdelen er dødt.  
Styret innvilger også søknad om å fjerne de nederste greinene på nordsiden av furutreet som står 
mellom 44 og 46. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen.  
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

7/19 
 

 

 

Gro Eva Tellefsen 
Hallagerbakken  48 
90100190 
getellefsen@gmail.c
om 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Rett utenfor min 
veranda i 3 etg 
leilnr 3015 er det 
veldig mange 
høye trær.  

Særlig høye er noen bjørketrær som også svaier veldig 
mot blokka når det er mye vind. Er det mulig å kutte så de 
blir lavere + at det også er mange høye gran og furutrær 
som sperrer for solen etterhvert. Det burde vært ryddet i 
dette område fordi det også er mange nye skudd/småtrær 
som blir store etterhvert. 

 

VURDERING: 
Vi forstår denne søknaden som lik søknad nr 2. 
 
VEDTAK:  
Ref. søknad nr 2 
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Helmers Bratlie 
Hallagerbakken  32A 
93210051 
thbratlie@gmail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

1. Det står en 
furu ca 3 m 
fra den 
vestlige 
veggen.  
 

2. Fjerne 
nederste 
griener i furu 
mellom 32a 
og 6a 

Noen av grenene strekker seg helt inntil husveggen, og 
pisker borti når det blåser. Det kan også se ut som de 
nærmeste grenene bidrar til fuktskjolder i panelet. Vi 
anser det som nødvendig å beskjære treet, slik at 
husfasaden ikke blir skadet. Vi foreslår i såfall for 
symmetriens skyld, at samtlige grener fra de som pisker 
borti husveggen og ned, fjernes. Vi kunne også tenkt oss 
at den nederste kransen (ca en meter) i den doble fura 
mellom oss og 64A fjernes og/eller at det tynnes ut. 
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Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Ad søknad 8/19, punkt 2. 
Styret avslår å fjerne de nederste greinene i den doble furua mellom 32A og 64A, begrunnet med at det ikke 
kommer inn under noen av kriteriene for trepleie. Selv mener vi punktene 1, 2 og 4 er gyldige kriterier. 
1. fordi de lengste grenene gynger faretruende i sterk vind. Om de skulle falle i et vindkast, vil det  kunne være 

til fare for beboerne i det nærmeste rekkehuset, samt tilfeldig forbipasserende på stien.  
2. fordi det strengt tatt er to trær som er vokst ut av samme rot, og har følgelig en mye større krone enn om det 

var en enslig furu. Treet legger verandaen vår i skyggen fram til sen kveld, gir mindre lys i stua enn ønskelig, 
i tillegg til å skyggelegge utearealet på bakkeplan.  

3. mye av samme grunn som forrige punkt. Vi har observert at ei furu annet sted i borettslaget har fått beskåret 
midtseksjonen i treet, for at boligen i bakkant skal kunne gjenvinne sin utsikt, og mener samme kriterier bør 
gjelde i dette tilfellet. Se forøvrig vedlagte bilder. 

Tom Henning Bratlie og Ann-Kristin Bloch Helmers 

VURDERING: 
1. Treet har fått noen lange greiner som pisker mot husfasaden når det er vind.  

Disse greinene fjernes. 
2. Det anbefales å ikke kutte den nederste kransen i treet mellom 32 A og 64 A. 

VEDTAK: 
Styret innvilger delsøknad 1) etter kriterie nr 5.  
Styret innvilger ikke delsøknad 2 da dette ikke kommer inn under noen av kriteriene. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Henriette S. 
Børresen 
Hallagerbakken  90d 
92620093 
familien@hlb90d.co
m 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Løvtrærne 
mellom 90 og 
gangveien mot 
skolen. 

Tar utsikten 

      

VURDERING: 
Vi viser til vurdering av søknad nr 18. 
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges.  
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Fredrik Jørgensen  
Hallagerbakken  70a  
90508733 
fredrijo@gmail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Stor serbergran på 
hjørnet mellom 
gangvei og trapp, 
ved søppelhuset.  

Denne ønskes fjernet. Delvis på grunn av sikkerhet, er det 
trygt med denne høyden? Delvis på grunn av at samtlige 
naboer på rekka over ønsker det fjernet. Det er plantet av 
tidligere beboere, og er således ikke en naturlig del av 
miljøet i borettslaget. Det vokser også inn over gangsti og 
inn mot huset.  

    
 
VURDERING:  
Dette treet er plantet og har ingen naturlig plass i det lokale biologiske mangfoldet. Treet har ingen 
funksjon og anbefales fjernet etter kriterier 1, 6 og 7.  
 
VEDTAK:  
Søknaden innvilges og dette treet fjernes.  
Treet er plantet og har med årene vokst seg for høyt og har ingen funksjon.  
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Fredrik Jørgensen  
Hallagerbakken  70a  
90508733 
Fredrijo@gmail.com  
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Stor furu i 
bakhagen, 
mellom rekkene.  

√ònskes kraftig beskjært, evt fjernet, av flere grunner. For 
det første lager det ekstremt mye kongler som faller ned i 
hagen. Det høres ut som jeg tuller, men tror det kan være 
hundre liter i året. For det andre, har det ved to 
anledninger falt ned store grener i hagen, akkurat der vi 
ferdes og oppholder oss  For det tredje skygger det for 
solen hele sommeren. For det fjerde test det utsikt for 
naboen på rekka over. Og for det femte er det en gren 
som er svært nær vegg og tak, og som kan skade 
bekledning.  

      

Innspill til søknaden/foreløpig vedtak:  
Viser til søknad 23/19. Søknaden er vurdert og behandlet sammen med sak 11/19. I vurderingen har grøntutvalget 
kun lagt vekt på uteveilederens kriterie 1 vedr sikkerhet og kriterie 5 avstand til bolig/belastning og skade på 
bolig. Andre kriterier for vurderingen og dermed forslag til vedtak er ikke tatt med, jf min søknad om bedre utsikt 
og Jørgensens ønske om mer sol og lys på terrassen. 
 
Vi har bodd i 68 a i over tyve år. I løpet av denne tiden har furutreet ikke blitt beskåret eller fått annen form for 
trepleie. Grenene på de to nederste kransene har vokst seg kraftig utover slik at vi etterhvert har mistet utsikten 
mot byen. Grenene ligger også som et lokk over terrassen til 70 a. 
 
Jeg ber om at grøntutvalget tar begge søknadene opp til ny vurdering. Viser i den forbindelse til søknad 3/19 hvor 
styret sier ja til å kutte den nederste kransen på furutreet. Dette treet er tidligere blitt kraftig beskåret, 
behandlingen av søknadene virker derfor noe vilkårlig. 

Mvh, Siv Smedsaas  
========== 
Viser til søknad 23/19 samt 11/19. Vi ønsker å komme med tilleggsopplysninger i saken. I vurderingen skriver 
grøntutvalget: "Trærne holder på jorda ved store regnskyll og huser Hallagerbakkens småfugler". Dette er viktige 
argumenter, det er vi enige om. 
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Vi bruker faktisk mye tid og ressurser på å fore småfuglene om vinteren. Ikke bare småfugl, vi får også besøk av 
større fugler som skjærer og flaggspett. De trenger også hjelp for å klare seg gjennom den kalde årstiden. 
 
I motsetning til mange er vi svært glade i skjærer. Vi synes de er fasinerende fugler. Et skjærepar har i flere år 
hekket i furutrærne langs 68 rekken. I 2016 forlot paret reiret de hadde hatt i furutreet foran verandaen til 
Brunsvik og bygde et nytt rede i "vårt" tre. Paret fikk unger dette året og i året etter. På vårparten 2018 ble 
hekkingen spolert fordi kraftig vind rev istykker reiret. Senere samme år rev vinden også av to store grener som 
etterhvert falt ned på Jørgensens terrasse. Vi forstår godt at han er bekymret. 
 
I tillegg til kraftige regnskyll hvor det faller store nedbørsmengder på kort til blåser det oftere og kraftigere enn 
før. Vi har god utsikt til treet fra stuen når det stormer utenfor. Treet svaier kraftig samtidig som vinden river i 
grenene. Et stykke nedfor toppen henger det nok en gren som er brukket. Det er kun et tidspørsmål når den 
kommer til å falle ned. 
 
Vi mener det er viktig at trepleier ikke bare undersøker om treet er friskt eller ikke, men også vurderer om treet er 
mer vindutsatt enn de andre trærne langs rekken. Slik at det ikke representerer noen risiko for bygningen eller for 
Jørgensens familie når de oppholder seg på uteplassen. 

Mvh, Siv Smedsaas 
========= 
Jeg ønsker med dette å klage på vedtak i sak 11/19. 
 
Nye momenter i saken er likebehandling, dvs de andre vedtakene som er fattet. Spesielt i forhold til sak 1/19. I 
tillegg ønsker jeg å poengtere to momenter, som kanskje ikke kom klart nok fram i den opprinnelige søknaden 
 
I vedtaket til søknad 1/19 heter det "Anbefaler trepleier at treet fortsatt kan stå. skal de nederste greinene kuttes". 
Jeg kan ikke se at sikkerhetsargumentet skal gis noen mindre vekt i sak 11/19, i og med at grener har falt ned rett 
utenfor hagedøren vår to ganger. Jeg synes det er rimelig at disse to søknadene behandles likt med tanke på 
sikkerhet. 
 
I den opprinnelige søknaden skrev jeg at "For det tredje skygger det for solen hele sommeren". Jeg ser at dette 
burde vært begrunnet bedre. Vi har idag sol fra ca 1430-16 på terrassen på baksiden, og hovedsakelig er det så 
lite sol pga furuens grener som skygger mesteparten av dagen. Så kommer solen inn på verandaen på den andre 
siden ca kl 1830. Totalt er tiden med sol svært kort på uteområdet vårt. For oss hadde det vært veldig fint med 
med sol, både for hagebeplantingen, og fordi det er hyggelig å ta en kaffekopp i solen i blant :) 
 
I tillegg skrev jeg at "For det første lager det ekstremt mye kongler som faller ned i hagen". Konglene må feies 
opp ukentlig i perioder, det er cirka 10 fulle bøtter i året, og det hadde vært flott å ha færre kongler på plattingen 
:) I tillegg bør det nevnes at mange kongler triller ned taket og ender i takrennen, som også må renskes med jevne 
mellomrom. Jeg vet ikke om tette takrenner også kan skade bygningen. 
 
Jeg ser styrets argument om at vannet tar opp mye vann som veldig relevant, og ønsker derfor ikke å fjerne treet, 
bare kutte betydelig flere grener enn det som angis i vedtaket. 
 
Derfor ber jeg i sak 11/19 om at: 

1. Styret revurderer søknaden og fjerner betydelig flere grener, slik at vi kan få færre store grener som faller 
ned i hagen, færre kongler, mer sol og bedre utsikt for naboen over. 
 

2. Subsidiært at styret begrunner forskjellsbehandlingen i forhold til sak 1/19, samt kommenterer på hvorfor 
solforhold og kongler i hagen og i takrennen ikke vektlegges i saken. 

Mvh Fredrik Jørgensen 
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VURDERING:  
Hallagerbakkens særpreg er furutrærne, og det anbefales at flest mulig får fortsatt stå. Trærne holder på 
jorda ved store regnskyll og huser Hallagerbakkens småfugler.  Om det faller av greiner, vil vi anbefale 
at trepleier ser på treets tilstand. Er det friskt anbefaler vi å fjerne den greinen som er lengst mot tak og 
husvegg.  
Se også søknad nr 32 
 
VEDTAK:  
Styret vil at fagpersoner ser på treets tilstand.  Om treet utgjør videre fare for beboere, må enten utsatte 
grener fjernes eller hele treet felles.  
 
I tillegg vil styret at treet beskjæres slik at lysforholdene blir bedre inn til nærmeste bolig, og overlater 
til arborisen å vurdere hvordan dette bør gjøres. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Veslemøy Berge 
Hallagerbakken  38 
45785433 
Veslemoy.berge@g
mail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Lille skogen 
ovenfor blokk 
38/40 

Felling av noen store grantrær fordi de tar all sol for meg 
og naboer. 
 
........... 
Skogen er veldig tett og gjengrodd.Det er kanskje 
Bymiljøetaten som eier den??Men uansett så bare søker 
jeg til dere slik at dere kan finne ut av det. Jeg må 
selvfølgelig ha hjelp da jeg ikke aner hvordan felle trær 
gjøres😳 

   
Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
 
Jeg har nøye lest søknaden nedenfor og vil gjerne få knytte noen kommentarer til den – selv om kommentaren fra 
styret viser at det er kommunen som bestemmer hva som skal felles og ryddes utenfor skråningen på vestsiden av 
38-40, altså ved stuesiden og hagesiden. 
 
Vi som bor i Hallagerbakken 38- 40 vil nødvendigvis ha ulike synspunkter på dette – og her er mine:  
Trær og busker i dette området er en velsignelse for meg som bor i 2. etasje i nr. 38 
Foruten å være utrolig vakre gir de også litt skygge på varme sommerdager. 
Nå har jeg bodd her i over 30 år, er fra Oslo og har bodd flere steder, og aldri likt meg så godt og det skyldes bl.a. 
nærheten til naturen. I de ca. 30 årene har det vært ryddet og hogd mye trær og busker akkurat her. –  Mer enn 
nok i mine øyne. 

Vennlig hilsen, Einar Grimm 
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VURDERING: 
Trærne er en del av skogen som omslutter borettslaget vårt. De står på Oslo kommunes eiendom og kan 
ikke felles uten tillatelse. Oslo kommune har en streng politikk vedr felling av trær. 
[https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/felle-eller-
beskjare-trar/sok-om-a-felle-eller-beskjare-tre-pa-kommunal-grunn/] 
 
 
VEDTAK: 
Vi prioriterer ikke å søke kommunen nå utover en generell henstilling til kommunen i en relatert sak om 
å 'tynne ut' skog nær vårt borettslag på lik linje med det som skjer flere steder på Holmlia fortiden. 
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Josefine Høvik  
Hallagerbakken  50 
90549691 
j-lav@online.no 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Ang inngangen i Hallagerbakken 50 så har 
han som skraper snø om vinteren ødelagt 
hekken så det står 2 busker ene siden mot 3 
på den andre siden  
+  
gjennomgangen til baksiden er det et stort tre 
utenfor  på venstre  side  som har blitt så stort 
at det kommer snart inni i vinduet i 3etg . 

Ordne inngangspartiet foran 
og klippe treet bak . 

    
VURDERING: 
1. Når det gjelder første del av søknaden som gjelder hekken inn mot inngang 50, så anbefales det å 

gjøre en innsats langs hele blokkrekken og fjerne hekk som er ødelagt og eventuelt plante nytt.  
2. Det er et løvtre som kun er festet i muren og heller seg mot trapp og bygning. På grunn av sikkerhet 

og for kort avstand til bygningen, kan treet felles. 

 
VEDTAK: 
Styret vil se på området fra 46 til 58 for å finne en løsning for et penere inngangsparti.  
Dette innebærer å fjerne ødelagt beplantning og beskjære frukttrær.  
Løvtreet på baksiden kan felles. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Unni Bremer og 
Birger Enerhaug 
Hallagerbakken  74 
B 
92468809 og 
98245042 
unni.bremer@gmail.
com og 
birger.enerhaug@gm
ail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Det gjelder i 
hovedsak to trær: 
ei stor bjørk og en 
tuja (eller 
sypress) med flere 
stammer. Bjørka 
står mellom vår 
bolig, 74B, og 
hjørnet/lekeområd
et ved 82A. 
Tujaen står 
mellom 74 B/C 
og 82A. 

Bjørka: Vi ønsker at denne fjernes. Den tar mye av den 
flotte utsikten (2.1.4) og den stjeler mye sol (2.1.2).  
Vi får sol på verandaen først ca kl 15 om sommeren. 
Utover ettermiddagen/kvelden har vi allikevel mye 
skygge fordi sola går "bak tre etter tre". Først er det to 
høye furutrær som kaster skygge, så bjørka. Denne er blitt 
mye større og omfangsrik de siste årene. 
Dessuten: Vi mener at denne bjørka, som var en del av ei 
gruppe på tre trær, ble innvilget fjernet i trepleierunden 
2014. Fra gangveien så denne gruppen ut som det kun var 
to trær der, og i vedtaket den gang sto det at de to trærne 
skulle felles, men at gruppen bjørketrær ved sandkassen 
skulle bevares. (Sandkassen er ca tre meter unna og der 
står en gruppe på tre små bjørketrær.)  
Under fellingen ble derfor et tre feilaktig stående igjen. 
 
TUJAEN: Denne er nå vokst høyere enn naboens tak 
(82A) og begynner å ta utsikt (3.2.1). Vi ønsker at den 
fjernes eller evt. kuttes i toppen dersom nederste del er til 
glede for naboen (hindrer innsyn). 
 
Vi ønsker dessuten at småskogen/løvtrærne i området 
mellom husa holdes nede, slik at lyng, mose, blomster og 
bær kan ha vekstvilkår her. 
 
Tilleggsønske: √å få fjernet de nederste greinene på furua 
som står nærmest vår veranda (og mot 74A) slik som det 
er gjort med furuene mellom 74C og 82A,B. 
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Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Vi har noen synspunkter vedrørende planlagt felling av trær på baksiden av rekkehuset vårt (82a.)  
 
Vi ønsker ikke at den store bjørka skal røres. Den gir skjerming mot stien, noe som er viktig for oss etter at det 
ble felt to bjørker der for ett eller to år siden.  
 
Når det gjelder tujaen, er vi ikke enige i at den skal fjernes helt, men har ingen innvendinger mot at den kuttes 
noe. Styret skriver i sin vurdering at tujaen ikke har noen funksjon i dette miljøet. Vi ser imidlertid at den huser 
mange småfugl (rødstrupe, dompap, blåmeis, kjøttmeis), og i tillegg er det et naturlig «biehotell» under treet.  

Stian P. Larsen og Nina Østby Pedersen, HB 82a 
========== 
Vi synes det er beklagelig at Grøntutvalget/Styret i sitt foreløpige vedtak mener at den store bjørka foran 74B 
ikke kan felles. Vurderingen som ligger til grunn for vedtaket, er at bjørka trengs for å ta opp vann fra grunnen. 
Om dette argumentet er viktigere enn lys og utsikt, mener vi at det er høyst diskutabelt: 
- Det er 3 store furuer i dette forholdsvis begrensede området. Furuer tar også opp vann, ca halvparten av ei 

bjørks opptak, opplyste Bjørn Helge Bjørnstad ved Skogbrukets Kursinstitutt, Biri. 
- Det står 3 litt mindre bjørketrær «i gropa» ved sandkassen, skrått nedenfor den aktuelle bjørka, der vann 

eventuelt vil samle seg. Ingen har søkt om at disse trærne blir fjernet, og vi synes de bør få stå (i tråd med 
vedtaket i Trepleie 2014).  

Vi mener altså at det aktuelle området er mer enn godt nok drenert, og bjørketrærs positive innvirkning i miljøet 
er ivaretatt av de tre mindre bjørkene. 
Vi ber derfor om at Uteveilederens punkt 2.1.2 (sol og lys) og 2.1.4 (utsikt) blir vektlagt mest, og at bjørka blir 
fjernet. 
 
Håper på velvillig behandling. 

Vennlig hilsen , Unni Bremer og Birger Enerhaug, 74b 
 
VURDERING: 
Første del av søknaden, en stor bjørk, kan beskjæres noe, men ikke fra toppen.  
Det er viktig at store bjørk står plassert på ulike steder i borettslaget da disse er kjent for å drikke mye 
vann. Det er en stor sikkerhet for borettslaget vårt når vi går inn i et våtere klima.  
 
Årsak til at de små bjørkene ved sandkassen bak HB 82A ble bevart var et sterkt ønske fra beboere for å 
hindre innsyn. Vi mener nå at disse kan bli tatt, samtidig som andre småtrær og busker i dette området 
fjernes og at området får en generell opprydding. Noe bjørk og osp må få stå.  
 
Tujaen anbefales beskjært (ny vurdering etter innspill). Den er plantet, men den huser mange småfugl 
(rødstrupe, dompap, blåmeis, kjøttmeis), og i tillegg er det et naturlig «biehotell» under treet. 
 
 
VEDTAK: 
Dette er en omfattende søknad i mange deler. Styret sier seg enig i at tujaen kan fjernes.  
Det vil bli gjennomført vedlikehold i området mellom 76 og 84-rekken.  
En del små busker, også de små bjørketrærne bak 84A vil bli fjernet.  
Den store bjørka vil beskjæres noe for vedlikehold, og vi ber om råd om alternativer for hva som kan 
beplantes der. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Espen Hauge 
Hallagerbakken  32 
b 
97146489 
espen.hauge@solarn
orge.no 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

To trær tett inntil 
hverandre på 
baksiden mellom 
62 a og b.  

Disse løvtrærne vokser veldig hurtig og står nærme 
husene 62a+b. Det blir mye løvavfall, skade på bygninger 
og vi vil få bedre utsikt hvis disse fjernes. 
 
(Beboerne i 62b er informert om vårt ønske og skulle ta 
det opp med beboeren i a. De stiller seg positive 
trefellingen) 

VURDERING: 
Se søknad 17 og 36 
 
VEDTAK: 
Se søknad (17 og) 36 
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Elin Jannum Holstad 
Hallagerbakken  54 
41624114 
elin.jh@hotmail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Morelltreet 
utenfor 
Hallagerbakken 
54 

√ònsker at morelltreet utenfor Hallagerbakken 54 blir 
beskåret da grenene tar lys og utsikt for vinduene i 3. 
etasje. 

 
 
VURDERING:  
Det søkes etter kriterier 2, 3 og 5. 
Morelltrærne langs gangveien har en flott funksjon, både ved at de blomstrer om våren og at naboene 
kan plukke bær om høsten. Frukttrærne har ikke blitt beskåret og tatt vare på de siste årene og det 
anbefales at trærne beskjæres på sensommeren, helst slik at beboerne kan nyte godt av årets bær. All 
beskjæring av trær påfører sårflater, beskjærer man i vekstsesongen, leger såret seg selv innen kort tid.  
I tillegg til beskjæring av trærne anbefales det at jordsmonnet forbedres.  
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges.  
Alle frukttrærne langs gangveien ved blokken 46-58 beskjæres.  
Beskjæring skjer etter at trærne har båret frukt, men før vintersesongen. 
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Ann-Kristin Helmers 
Hallagerbakken  32a 
93825004 
annkristinhelmers@
gmail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Treet er midt 
mellom 62A og 
B, på deres 
sørside 

Fjerne treet, erstatte med lavere busk/tre. Treet tar mye 
utsikt på sommeren og vokser fort. Har forståelse for 
behov for skjerming  mellom 62 B og garasje, derfor 
forslag om å erstatte treet med noe lavere. 

VURDERING: 
Se søknad (15 og) 36 
 
 
VEDTAK: 
Søknaden avslås 
Se søknad (15 og) 36 
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Karin Sasaoka 
Hallagerbakken  90E 
95244433 
karin.sasaoka@gmai
l.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

En rekke småtrær 
og større busker 
foran 90 E (mot 
skolen) og 
mellom 90E og 
90F. 
Trærne/buskene 
står delvis på 
fjell/i 
fjellsprekker. 

√ònskes fjernet pga lysforhold og mulig fare for 
velt/sprekk i fjell. En av buskene vokser tett inntil 
husveggen, og jeg er urolig for om denne kan ødelegge 
panelet (lange grener vokser oppetter veggen). Det anses 
kostnadseffektivt å fjerne de nå, da de enda ikke er 
"fullvoksne".   
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VURDERING: 
Dette er et område som er lite vedlikeholdt og som det bør gjøres en innsats i.  
Her kan det være en beboerdugnad for å fjerne småtrær og busker. Ingenting skal stå så tett opp mot 
veggen.  
 
 
VEDTAK: 
Vi forstår søknaden som trærne på nedsiden av 90-rekka, A til og med E. 
Trærne og buskene som er 3 meter fra 90 grader på balkongene felles  
Trær på fjellet bak 90 C-E fjernes og forsiktig beskjæring av annet som står der. 
 
(Styret ber om pris på dette, men om vi engasjerer noen til å gjøre dette, vil avhengig av prisen.) 
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Frøydis Helene 
Engskar 
Hallagerbakken  54 
95064378 
froydishelene.engska
r@multinett.no 
Lest Uteveilederen? 
Nei 

Trær på baksiden 
av HB 68 B, C, 
D. På sjøsiden av 
rekkehuset. 

Trærne er nå meget høye Vokser en etasje ekstra over 
rekkehuset. De tar mye av utsikten mot sjøen. Jeg 
vurderer å selge min leilighet. Prisen her blir lavere om 
utsikten stenges av trær! Mindre hyggelig å bo her! 
Utsikten her er verdifull, synd at den stenges av høye 
trær! √ònsker trærne fjernet. Mulig å plante nye, 
hyggelige trær med lavere vekst. Dersom dette ikke er 
mulig kan de toppes kraftig, under høyden på rekkehuset. 
Det vokser også flere trær lengre bort, bak samme 
rekkehus. Disse er også høye, men reduserer ikke utsikten 
her, i HB 54. 
 
...... (tidl. søknad i mellomperioden)... 
Jeg bor i HB 54. Trærne på baksiden av blokka her står 
ikke så langt fra husveggen. Furustammene er relativt 
tynne, og de svaier i sterk vind. Blir også tynget av snø 
om vinteren. På den andre siden av skogholtet har mange 
trær falt ned. Jeg vet ikke hvor støtt trærne står. De tar 
lys. Tenker at de nærmeste med fordel kan fjernes. Synes 
også at trærne på nedsiden av HB 68 har vokst seg veldig 
høye. Rager langt over rekkehuset og tar utsikten til 
sjøen. Mvh Frøydis Engskar. 
 

(Nye bilder) 
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Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Første bilde tatt fra mitt kjøkken, andre bilde fra balkongen i HB 54. Trærne foran HB 68 vokser høyt over 
rekkehuset og stenger for utsikten, 7. Trærne blir veldig store, vel røttene også. Kanskje ikke bare fordeler med 
det. Tidligere søknad i mellomperioden gjaldt mest område bak blokka. Det vokser trær nær hus. Det er furutrær 
som svaier sterkt i vind, som blir tynget av snø om vinteren. Vet ikke hvor støtt trærne står. I skogholtet har flere 
trær falt ned. De tar lys. Kriterier 1, 2. Synes sak 2 og 7 dreier seg om lignende forhold, lik begrunnelse, og 
aksept.  
 
I sak 7 foreslås også rydding av småtrær. Skogholtet er kommunal grunn. Er blitt henvist å sende skjema til 
kommunen, men tror ikke Borettslaget er tjent med flere/evt. mange enkeltsaker. Og kanskje kommunalt ansvar å 
inspisere trær, inspisere langs hele blokka, samt betale.                                                      Mvh Frøydis Engskar  
 

VURDERING: 
Hallagerbakkens identitet er skogen vi har plassert oss i. Mange av trærne er fjernet, men fortsatt står 
noen store flotte trær igjen. Disse må vi verne om. De vokser seg store, og vi kan gjøre vårt for å pleie 
trærne og for å gjøre det enklere for beboerne i borettslaget ved å fjerne enkelte greiner ol. Men kun 
trær som er skadet eller er til fare for bygninger og mennesker, fjernes.  De store trærne på baksiden av 
68-rekken er friske trær som også holder jordsmonnet på plass og huser et rikt fugleliv.  
 
Trærne bak 54-blokken tilhører stort sett Oslo kommune og det må søkes kommunen om tillatelse for å 
felle trærne. Oslo kommune har en streng politikk vedr felling av trær. 
[https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/felle-eller-
beskjare-trar/sok-om-a-felle-eller-beskjare-tre-pa-kommunal-grunn/] 
 
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges ikke. 
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Tone Alm 
Andreassen 
Hallagerbakken  44 
91158160 
almanda_91@hotma
il.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Området bak (på 
sørsiden av) H44 
og mellom H44 
og H46 - nedenfor 
skogholtet med 
furutrær og lyng 

Jeg ønsker at det skal fjernes løvtrær, både store 
bjørketrær og mindre løvtrær som er i ferd med å vokse 
seg store. Begrunnelsen er allergiproblemer (som stadig 
flere rammes av); området gror igjen dersom løvtrær/ 
busker får vokse uhemmet; flere av bjørketrærne skygger 
for sol og utsikt; og ikke minst de stenger utsynet til det 
vakre furuskogholtet. Jeg vet ikke hvor grensen for 
borettslagets eiendom går og om noen av trærne står 
utenfor eiendommen. Jeg forstår at det kan være 
problematisk å fjerne alle. Mitt poeng er at uten kontroll 
på løvtreveksten vil området miste særpreget med 
furuskog og lyng. 

 

VURDERING: 
Se søknad 2 
 
VEDTAK: 
Se søknad 2 
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Patricia Harde 
Hallagerbakken  44 
95845998 
patricia.harde@.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

På fjellet framfor 
Hb 44 46 
Står litt alene på 
høyre side hvis 
man ser fra 
balkongene i Hb. 

Ta ned eller kutte toppen, treet er dødt på toppen. 

VURDERING: 
Se søknad 6 
 
VEDTAK: 
Se søknad 6 
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Anne Pernille 
Hveem 
Hallagerbakken  74c 
90023913 
anne-
pernille.hveem@ffi.
no 
Lest Uteveilederen? 
Nei 

To furutrær rett 
nedenfor veranda 
til HB nr 74c. 

Jeg ønsker felling av begge furu trær, men med høyest 
prioritet på felling av furutre til venstre når en ser ned mot 
sjøen/utsikten. Jeg ønsker å få mer utsikt og sol. 

Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Det gjelder min søknad nr. 22/19 om felling av to furutrær, hvorav prioritet å felle det treet som står til venstre 
når en ser ut mot fjorden (treet nærmest HB 74c). 
  
Jeg har begrunnet felling med ønske om mer sol og utsikt. 
I kriteriene i uteveiledere står sol som nr.2 og utsikt som nr.4. 
I avslaget står det at utsikt ikke vurderes som et viktig kriterium og derfor blir søknaden avslått. 
  
Jeg har ikke begrunnet søknaden min bare med utsikt, men jeg har også begrunnet den med solforhold som ikke 
blir nevnt i vurderingen i det hele tatt og dermed er ikke tatt med i avgjørelsen. 
  
Jeg synes at søknaden er avslått på feil grunnlag, da dere ikke tar hensyn til mitt ønske om bedre solforhold. 
  
I vurderingen står det også: 
Det er kun om treets tilstand er for dårlig eller at det kan skade mennesker eller bygninger at det fjernes. Dette er 
trær som er friske og har en viktig funksjon i dette området med å holde jordsmonnet på plass, samt være hjem 
for nabolagets fugleliv. 
  
Jeg mener at det er mulig å ta vare på jordsmonn og fugleliv med ett tre stående i det trange området. 
I min søknad skriver jeg at jeg prioriterer å felle det treet nærmest HB 74C, som ligger til venstre når en ser 
utover mot sjøen. 
  
Jeg reagerer også på at det i vurderingen står at det er kun om treets tilstand er for dårlig eller at det kan skade 
mennesker eller bygninger at det fjernes. 
Slik jeg har forstått det så har dere denne trefellings-prosessen ikke bare for å fjerne trær som er for dårlig, men 
også for å vedlikeholde området for å bedre blant annet sol og lysforhold. 
  
Jeg ønsker at dere skal revurdere søknaden min og vurdere å felle det prioriterte treet nærmest HB74c (som ligger 
til venstre hvis en ser ned mot sjøen). 
Og hvis ikke felling er mulig, så i hvert fall beskjære de nedre greinene på det prioriterte treet.  

Mvh, Anne Pernille Hveem 
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VURDERING: 
Furutrær er en del av Hallagerbakkens identitet og trærne blir vernet og vedlikeholdt. Det er kun om 
treets tilstand er for dårlig eller at det kan skade mennesker eller bygninger at det fjernes. Dette er trær 
som er friske og har en viktig funksjon i dette området med å holde jordsmonnet på plass, samt være 
hjem for nabolagets fugleliv.  
 
Utsikt vurderes ikke som et viktig kriterium for felling av trær. Det anbefales at trærne står. 
 
VEDTAK:  
Søknaden avslås i utgangspunktet. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Siv Smedsaas 
Hallagerbakken  
Hallagerbakken 68 a 
46673623 
siv.smedsaas@gmail
.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Furutreet står 
mellom vårt 
rekkehus og 
boligen til Fredrik 
Jørgensen i 
Hallagerbakken 
70 a. 

Vi bor på enden av 68 rekken, dvs i 68 a. Videre bortover 
langs rekkehusene står det 3 store furutrær. De har 
gjennom tiden blitt beskåret slik at beboerne der har fritt 
utsyn mot fjorden og byen. De nederste grenene på treet 
foran vår bolig sperrer for utsikten mot byen. Vi søker 
derfor om at treet beskjæres. Vi har vært i dialog med 
naboen nedenfor som ønsker det samme fordi grenene 
skygger for sollyset på uteterrassen. Han har også uttrykt 
bekymring fordi noen av grenene har vokst slik at de 
ligger over taket på rekkehuset. Han har opplevd at grener 
fra treet har falt ned på terrassen. Vi håper på positivt 
svar. 

 
VURDERING: 
Se søknad 11 
 
VEDTAK: 
Se søknad 11 
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Carina Stokker 
Knutsen 
Hallagerbakken  82C 
41499060 
carina.stokker@gmai
l.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Trærne som står 
nedenfor (dvs på 
den siden som er 
ned mot gangvei) 
bolig nr 92D,E og 
F samt 94A.  

Trærne har vokst seg svært høye og hindrer både utsikt og 
gir dårligere lysforhold  

   
VURDERING: 
Vi bør åpne opp visuelt og lysmessig i området i tråd med ønsker om at områder mellom gavlsidene 
skal være mest mulig visuelt og praktisk åpent i borettslaget. 
 
VEDTAK: 
Trærne blir ikke felt.  
 
Furutre ved gangtrappen kan beskjæres ved at greiner fra nederste store grein over trappeløpet og 
nedenfor fjernes. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Inge Rudi 
Hallagerbakken  42 
90571866 
in.rudi@gmail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Tre ved boder HB 
44. Treet nærmest 
rundkjøring + tre 
ved enden av HB 
46 + øverste 
toppen av treet 
utenfor HB 42. 

Tørken i fjor sommer tok knekken på toppen av treet 
utenfor HB 42. Håper resten av treet kan reddes, da trær 
generelt myker opp miljøet rundt blokkene. 
Tidligere hadde jeg panoramautsikt fra balkongen og 
kunne se hele byen og fjorden. Nå er det flere trær som 
skjermer for utsikten, og selv om jeg er glad i trær, så kan 
vi kanskje ofre ett? Det som tar mest utsikt er treet ved 
boder HB 44, treet nærmest rundkjøringen.  
Treet ved enden av HB 46 har også vokst voldsomt siste 
årene. Balkongene på nordsiden av HB 42 har ikke mye 
sol før på kvelden, og nå er dette treet blitt så høyt at det 
skjermer mye for sola.  
Som tidligere nevnt, myker trærne opp bomiljøet, og vi 
bør ikke drive noe snauhogst. Men forsiktig uttynning må 
vi kunne tåle. Nye trær er alt på vei opp i området, og de 
vokser raskt.  
Sender noen før og nå bilder i egen mail for å illustrere 
den voldsomme veksten. Hvor kom alle disse trærne fra? 
:-) 
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VURDERING: 
Søker har stor forståelse for at trær er viktige i et bomiljø, og det gjelder også på Hallagerbakken. 
Utsikten forsvinner for mange av beboerne og det er selvsagt ikke hyggelig. Likevel kan ikke trær 
fjernes, kun beskjæres.  
I dette området vil de underste grenene på treet mellom 44 og 46 bli fjernet.  
Noen av trærne kan med fordel trimmes litt for både vedlikehold og for trivsel og lys. (Kriteriet 2 og 7) 
Den lille furuen på kollen foreslås fjernet siden toppen av treet er dødt.  (kriteriet 7) 
Tre som er dødt på toppen? Se søknad nr 6 og 21  
 
 
VEDTAK: 
Ingen trær vil bli felt, men trær i området skal trimmes og beskjæres. 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Martin Reichenbach 
Hallagerbakken  90F 
47285877 
am.reichenbach@gm
ail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Stor, buskete 
løvtre rett utenfor 
balkongen vår. 
Står nede i den 
bratte skråningen 
mot kommunal 
gangvei, toppen 
når godt over 
balkongen vår. 
Treet vokser raskt 
både i høyden og 
i bredden. 

Vi ønsker at treet felles. Den begrenser utsikten vår mot 
Ljanskollen og tar mye lys, særlig fra soverommene i 
underetasjen. Søknad om felling av dette treet har vært 
godkjent i siste runde, men det ble glemt da trefellingen 
ble utført.  
NB! Furutreet som står enda nærmere balkongen ønsker 
vi å bevare. Også furutreet vil få bedre lysforhold når 
"busken" fjernes. 

     
VURDERING: 
Vurdert etter kriteriet 1, 2, 5 og 7. 
Løvtreet felles og det ryddes opp i hele området nedenfor rekken 90 A til F. Her er det mye løvtrær, 
busker og småtrær som har vokst seg for store og hindrer lys i soverom, samt at mange vokser for nært 
husveggen.  
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges/løvtreet kan felles.  
I tillegg blir det gjennomført generelt vedlikehold nedenfor rekken 90 A til F, ref. søknad 45. 
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Henriette K. 
Haugland 
Hallagerbakken  50 
95993499 
hkhaugland@hotmai
l.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Tre furutrær står 
rett utenfor 
Hallagerbakken 
50 i en liten 
¬´rund kjøring¬ª 
der det også står 
ett bord.  

Jeg ønsker at alle tre trærne tas bort og at det istedenfor 
plantes lavere trær, eks 2-3 frukttrær og at dekket innen 
for den lille rund kjøringen gjøres om til en hyggelig ute 
plass, fortsatt med ett bord, men med hyggeligere 
underlag, eks gress, prydsingel og evn plantekasser til 
urter, bær el. e.l Slik det er nå -er dekket i den lille 
rundkjøringen kun stygge røtter og jord. Videre så dekker 
disse tre trærne voldsomt for lysforhold inne i min 
leilighet, det blir mørkt inne i leiligheten pga de skygger 
for sola, se ettersendte bilder. De dekker da for mulig sol 
på balkongen og de dekker for siktlinje for en mulig 
utsikt mot byen/sjøen. Videre så står de såpass tett på at 
når furuer blir store og tette så gjør det at det lettere ¬´ 
gror¬ª til grønt belegg på balkongen. Jeg ettersender som 
sagt bilder og jeg håper at det er mulig å få medhold i 
søknaden. Jeg kan gjerne være med å komme med forslag 
til alternativ beplantning.  
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VURDERING: 
Disse trærne er kanskje ikke så pene, og de har litt dårlig forhold, men de er blitt vurdert av trepleier i 
flere omganger og det er bekreftet at trærne lever godt. Det er derfor ikke aktuelt å felle dem.  
Det anbefales likevel å beskjære trærne igjen, med de tre nederste kransene på hvert tre.  
Greinene faller mot høye biler som passerer.  
 
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges ikke, men trærne beskjæres ved å fjerne de tre nederste kransene på hvert tre. 
Trærne beskjæres slik at de kommer i bedre balanse med hverandre. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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Marianne Tønne 
Hallagerbakken  62 
A 
95261778 
mariannetonne@gm
ail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

To høye furutrær 
som står på 
baksiden av 
Hallagerbakken 
74 C  - dvs. i 
området mellom 
74 C og rekken 
nedenfor (82 A) 
mot utsikten til 
sjøen. 

Jeg ønsker at begge trærne felles, da de har vokst seg 
høye med vide trekroner. Trærne tar dermed bort mye av 
utsikten mot sjøen fra min leilighet, og kveldssol midt på 
sommeren.  
Om det ikke er tilrådelig å fjerne begge trærne, ønsker jeg 
hovedsakelig at treet til venstre (når en ser mot sjøen) kan 
bli felt. Dvs. treet som står nærmest nr. 74 C. 
Dersom ingen av ønskene kan tas til følge, ønsker jeg i 
det minste at de nederste grenene til venstre på kronen til 
ovennevnte tre fjernes/beskjæres.  

 
VURDERING: 
Borettslagets politikk er å beholde furutrær og verne om dem så de holder seg friske og fine. De er 
viktige for å holde på jordsmonnet og for å huse småfugl og biologisk mangfold.  
Disse trærne anbefales ikke å felles, men å trimme treet ved å fjerne de nederste grenene på treet som 
står nærmest 74C 
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges delvis.  
Det vil si at ingen trær felles, men at de nederste greinene på treet nærmest 74C fjernes. 

 
Søknad 29 var et duplikat av søknad 28. 



 
 

 
Side 46 av 73 

NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

30/19 
 

 

 

Tormod Halleraker  
Hallagerbakken  92E  
92095090 
tormod.halleraker@g
mail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

På nedsiden av 
92E, ut mot 
gangveien.  

Det er to grantrær som står inntil hverandre og har blitt så 
store at greiene nesten når balkongen, toppene er på nivå 
med hustaket. Tenker at det vil være hyggeligere om de 
kan felles og det i stedet plantes et par frukttrær på den 
lille hageflekken der de står. Vil derfor be om at det tas en 
vurdering av dette.  

 
Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
To grantrær på baksiden til 92 E. Vil bare bemerke at det i disse to trærne bor mange fugler, blant annet et det et 
fuglepar som jobber på samme rede år etter år og får barn. Det er også et ekorn som har fast tilholdssted i dette 
treet. Håper det derfor beskjæres med forsiktighet og minst mulig. 
Elisabeth Lanseng, Hallgerbakken 42, 2 etg 
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VURDERING: 
Policyen i borettslaget er å bevare furutrær og naturlig skogsvokst. Trærne blir ikke felt. 
 
VEDTAK: 
Beskjære skadde greiner. På det innerste grantreet skal det fjernes tre kranser og det ytterste grantreet 
beskjæres opp til samme nivå som det innerste. Gren mot balkongen kan beskjæres/fjernes. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

31/19 
 

 

 

maria hardie 
Hallagerbakken  42 
92355979 
hardie.mariah@gmai
l.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Det gjelder to 
bjørketrær. De er 
ca ved nr 46 eller 
kanskje rundt nr 
50 (litt usikker), 
på skogsiden. 
Bildet som 
ettersendes er tatt 
fra fjerde etsaje i 
nr 42 med utsikt 
mot fjorden.  

Da vi flyttet inn i leiligheten i Hallagerbakken 42 i des 
2018, ble vi informert om at det allerede forelå vedtak om 
at to bjørketrær i utsikt mot fjorden skulle hogges. Vi er 
usikker på om dette stemmer og sender derfor inn forslag 
på nytt. Vi ønsker at trær hogges da de spærrer utsikt mot 
fjorden. Vi antar at dette vil skape mer lys og glede blant 
flere beboere i ulike boliggnummer og ikke bare oss. 
Bilde ettersendes på e-post merket: Bilde tatt fra nr 42. 
Mvh Maria & Kjartan 

Eventuelle bilder 

 
VURDERING: 
Se søknad nr 2 
 
VEDTAK: 
Se søknad nr 2 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

32/19 
 

 

 

Tone Hansen 
Hallagerbakken  52 
48248999 
tone.hansen0@gmail
.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Høyt furutre 
nedenfor 
Hallagerbakken 
68A 

Ønsker dette bort. Har vokst mye siden vi flyttet inn. 
Dekker snart hele utsikten vår til fjorden. 

VURDERING: 
Se søknad nr 11 
 
VEDTAK: 
Se søknad nr 11 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

33/19 
 

 

 

Unni Tollefsen 
Hallagerbakken  70 
C 
91600943 
unni.tollefsen@hotm
ail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Stor bjørk med 
delt topp etter 
tidligere 
beskjæring, ved 
trapp/gangsti 
mellom 80A og 
86E 

Jeg ønsker at borettslaget hogger ned/fjerner denne bjørka 
fordi vi er flere i familien med bjørkepollenallergi og for 
en av oss medfører dette store helseplager med 
astma/pustevansker. Vi har alle soveromsvinduene og 
balkongen vendt rett mot dette treet. Dessuten har denne 
bjørka vokst seg stor og tar utsikt for alle rekkehusene 
ovenfor. Ellers håper jeg at borettslaget har fokus på å 
redusere antall allergifremkallende trær, da stadig større 
deler av befolkningen har allergiplager. Et familiemedlem 
har også en alvorlig nakkeskade. Bjørkpollenallergi med 
tilhørende nysing i kombinasjon med nakkeskaden gir en 
forverret helsesituasjon med ekstreme smerter i nakke. På 
vinterstid kan treet utgjøre en sikkerhetsrisiko. Snø og 
istapper fester seg til greinene. Treet har sine greiner i 
direkte loddlinje over trappegangen. Nedfall av snø og 
istapper fra greiner treffer ned på trappegangen med 
tilhørende fare for å treffe passerende personer i hodet 
med påfølgende hodeskade.  

Stor bjørk mellom 80A og 86E 
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Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
... Vi har forståelse for at bjørka det søkes om fellingstillatelse for blir stående til tross for at den dekker en stor 
flate av vår utsikt. 
Vi ønsker imidlertid at andre trær, uten den samme nyttefunksjon, på samme adresse blir felt/holdt nede. Det 
gjelder i første rekke et lønnetre som har blitt plantet foran inngangen, samt furutre på nedsiden. Begge disse 
vokser svært nærme husveggene, samt at lønna dekker helt for lysstolpen ved trappen.  Trærne skygger allerede 
svært mye for utsikten vår, og samlet vil de + bjørka, etterhvert sørge for null utsikt.  

Dan Petter Neegaard og Kari Mette Wik, HB 70b  

VURDERING: 
I Uteveilederen 3.2, punkt 6 heter det at «Det skal unngås å plante trær, busker og vekster som fremmer 
allergi, er giftige og/eller er til skade for det biologiske mangfoldet. " 
Bjørketrærne er ikke plantet og er en del av naturen borettslaget vårt befinner seg i. Noen bjørketrær må 
beholdes på grunn av at de drikker store deler vann i døgnet, det er viktig når vi går inn i et våtere klima 
og med tanke på at boligene våre ligger i en skråning. Dette treet er blitt vurdert og trimmet i flere 
omganger. Det er også fjernet flere store trær i denne skråningen, dette treet har derfor en viktig 
funksjon. Det anbefales at treet ikke røres i denne omgang,  
 
VEDTAK: 
Søknaden avslås. Bjørketreet har en viktig funksjon. 

Ekstra 
Furutrær mellom 70D og 72A 

 

Viser til bilde med tekst "Furutrær mellom 70D og 72" 
Her ser det ut som det er blitt en feil. Tilhørende tekst ble 
skrevet og sendt sammen med bilde, men har ikke kommet 
med.  Gjentar i korte trekk: 
 
Dette er et tre som tidligere har blitt beskjært av trepleiefirma 
ved tidligere beskjæringsrunde. De gjenstående restene 
framstår særdeles lite estetisk og delvis dødt. 
I tillegg står det ytterst på en bergknaus, vokser fra 
bergsprekk og har dårlig feste. 
Barn leker her og klatrer i treet, med fare for fall utfor 
bergknaus.  Søknad om å fjerne resten av dette treet. 

Arnfinn Nogva, Unni Tollefsen   
 
VEDTAK 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

34/19 
 

 

 

Ragnhild Bakke 
HB  60 F 
95106992 
ragneba@gmail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

To frukttrær, 
plomme og 
kirsebær på 
framsiden av 
huset. Trærne har 
tydeligvis vært 
hardt beskåret før 
jeg flyttet inn. 

Vil ikke at trærne skal fjernes, men de bør nok ikke få 
vokse mer i høyden. 
Fagmessig beskjæring kunne vært fint, men sikkert mulig 
for undertegnede å foreta en mindre beskjæring uten at 
det blir så dramatisk som det har vært gjort tidligere.  

   
VURDERING: 
Se søknad 16 
 
VEDTAK: 
Søknaden innvilges.  
Frukttrærne kan beskjæres.  
Beskjæring skjer etter at trærne har båret frukt, men før vintersesongen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

35/19 
 

 

 

Arnfinn Nogva 
HB  70c 
90694999 
Arnfinn.nogva@gma
il.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Hele Borettslaget  Det vises til pkt. 3.2 med oppfordring til beboerne: "Det 
skal unngås å plante trær, busker og vekster som fremmer 
allergi, er giftige og/eller er 
til skade for det biologiske mangfoldet."  
Det er viktig at dette ikke bare gjelder  for beboere og i 
parseller/forhager. Her bør styret gå foran med 
tilsvarende handling. Det foreslåes og søkes om at 
Hallagerbakken skal bli et foregangsborettslag som er 
allergivennlig. "All nyplanting av planter, trær og 
vegetasjon i regi av styret skal være allergivennlig. Styret 
skal jobbe aktivt for å fjerne allergiframkallende arter på 
fellesområdene i borettslaget".  

VURDERING: 
Styret er enig, og ber om tips/råd som vi kan legge inn i neste revisjon av Uteveilederen! 
 
 
VEDTAK: 
Styret er enig, og ber om tips/råd som vi kan legge inn i neste revisjon av Uteveilederen! 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

36/19 
 

 

 

Gine E Støren 
Hallagerbakken  62B 
90077228 
gine.storen@gmail.c
om 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

skillet mellom 
62A og B på 
oversiden av 
husrekken 

Det står to ospetrær og et lavt furutre i skillet (se bilde 
"Eksisterende trær i skillet 62A og B" som er sendt separat).  
Ospene er blitt så høye at de skjermer for rekken bak,- vi vet 
at de ønsker trærne fjernet/beskåret. Furutreet er toppet 
tidligere og ser skamfert ut. Det er mager vanntilgang til 
disse trærne, slik at ospene feller blad midt på sommeren, 
men har de to somrene vi har  bodd her fått ny bladdrakt 
etterpå. Furutreet er ganske glissent. 
Vi har forståelse for at naboene ovenfor mener ospene er blitt 
for høye, og  er åpne for at ospene kan skjæres ned dersom 
det er sannsynlig at de vil komme med nye skudd som kan 
holdes lengst mulig i akseptabel høyde. Her vil vi gjerne ha 
faglig råd om hva som anses sannsynlig å få til. Vi tror ikke 
det er mulig å plante andre vekster der ospene står pga at det 
er fjell i dagen på hele området. Dessuten leser vi at osp er 
viktig for insekter, lav etc. slik at det kan være bra å beholde 
dem i mindre utgave. 
Furuen vil vi gjerne erstatte med en løvfellende  busk, f eks 
Forsythia eller kanskje helst annen busk med blomster og 
bær til glede for insekter og fugler. 
 
Vi ønsker å skjerme oss mot parkeringshuset, spesielt i 
sommerhalvåret. Dette betyr at det ikke er aktuelt å fjerne 
trærne dersom de ikke kan erstattes av annen vegetasjon som 
skjermer. 
Saken er diskutert med Marianne nabo i 62A og vi er enige 
om å be om disse endringene. 
 

   



 
 

 
Side 55 av 73 

VURDERING: 
Det er riktig at osp er et tre som er viktig for innsekter og har en funksjon. Det kan være mulig å 
beskjære ospen slik at bladverket blir mindre og stammene renere. Når osp fjernes, kommer det fort opp 
nye skudd.  Et annet forslag kan være å fjerne begge løvtrærne og la vente til nye skudd kommer og 
beholde disse.  
 
Furu ved siden av ospen anbefales ikke å fjernes.  
 
Se søknad 15 og 17 
 
VEDTAK: 
Ospen kan fjerne, men ikke furutreet som står like ved.  
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

37/19 
 

 

 

Jimmy Bauge 
Hallagerbakken  44 
40605337 
jimbauge@gmail.co
m 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Ved steintrappa 
på baksiden (mot 
Eventyrskogen) 

Fjerning av furua. Treet er tydelig dødt. 

VURDERING: 
Det anbefales at trepleier vurderer tilstanden til furutreet bak nr 44.  
Om treet er dødt, bør det fjernes 
 
VEDTAK: 
Fjern det døde treet. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

38/19 
 

 

 

Lisa Barahona 
Hallagerbakken  76c 
91780321 
Lisaangelica.barahon
a@gmail.com 
Lest Uteveilederen? 
Ja 

Området mellom 
HB 76C og 84A 

Vi ønsker å felle/beskjære unge løvtrær som vokser nær 
fasade og under balkong HB 76 C. Vi ønsker også at 
furutre og bjørketre beskjæres/felles, da disse trærne 
vokser betydelig i høyden hvert år og forringer den 
fineste utsikten fra balkong og stue. Innen neste 
søknadsperiode vil de også påvirke solforhold. 

Område mellom HB 76c og 84 A 

    

VURDERING: 
Fjerne trær og busker fra fasaden og for å åpne opp området. 
 
VEDTAK: 
Fra balkongene på 76 A-D og 4 meter ut fra veggen felles alle busker og småtrær. 
Når det gjelder furutreet så gjelder furutre-policyen i borettslaget. Blir ikke felt. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

39/19 
 

 

 

Styret 
 

Bjørka ved 
flaggstanga 

Stort tre ved inngang til borettslaget (flaggstangområdet), 
de nederste grenene fjernes. Dette fordi noen av grenene 
blir tunge om vinteren og flere har brukket og falt ned. 
Det er også et problem at vimpelen til stadighet vikler seg 
inn i treet. Muligens fjerne bjørketreet og plante noe nytt? 

     
VURDERING: 
Se søknaden! 
Til vi har et nytt alternativ for flaggstangsområdet bør bjørka beholdes. 
 
 
VEDTAK: 
Flytt flaggstanga!  
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

40/19 
 

 

 

Styret 
 

Nedenfor 32-
rekken og  
90-rekken 

Beskjæring nedenfor 32-rekken og 90-rekken hvor en del 
busker og løvtrær vokser tett inntil husveggen  
 

Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Ad søknad 40/19 
Det godkjennes beskjæring busker og løvtrær som vokser tett inntil husveggen nedenfor 32-rekken og 90-rekken. 
Vi formoder dette fortrinnsvis gjelder i området langs garasjeanlegget. 

Tom Henning Bratlie og Ann-Kristin Bloch Helmers 
============ 
Jeg vet dere ikke ønsker innspill av typen «støtteerklæringer», men jeg vil likevel takke styret for initiativet til å 
rydde opp inntil 32-rekka. Jeg regner med at blant annet det som vokser utenfor hos meg er til vurdering. Hvor 
drastisk dere planlegger å gå til verks med tanke på stort og smått, vet jeg ikke, men for mitt vedkommende vil 
det uansett være helt greit. 
 
Jeg tenker følgende om vekstene i min umiddelbare nærhet: Jeg sjeneres ikke nevneverdig av trærne foreløpig, 
og liker naturtomta slik den er. Samtidig er det ikke mange år til enkelte trær vil konkurrere med verandaene 
våre. (Det er mulig mine naboer i 32e vil si at det allerede er tilfellet, men det kan også være de trives med det. 
Spørsmålet er selvsagt også hva verandaen vil trives med.) Hos meg gjelder det muligens først og fremst de tre 
furutrærne og ospa som vokser opp nedenfor verandaen min. Kanskje er det like greit å fjerne dem nå før de blir 
mindre håndterbare? Det er relativt skrint jordsmonn over fjellknausen de vokser på. Kan det være en fare når 
trærne blir større? 
 
Jeg stoler på deres vurdering av hva som er forsvarlig avstand mellom vekst og hus og hva som bør felles eller 
bare beskjæres. God helg, og lykke til med arbeidet! 

Mvh Camilla Kvaal i 32d 
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VURDERING: 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
VEDTAK: 
Godkjennes. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

41/19 
 

 

 

Styret 
 

Mellom 90-92- 
rekken ned mot 
kommunal 
gangvei 

Bjørk på fjellknaus. 
Styret vil ha en vurdering om denne kan komme til å 
utgjøre en risiko 
 

 

VURDERING: 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
VEDTAK: 
Søknaden godkjennes. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

42/19 
 

 

 

Styret 
 

Gavlsiden av HB 
90A 
og området mot 
krysset inn til 
borettslaget 

Beskjæring og rydding av trær.  
Formålet er å oppnå et lysere og triveligere område. 
 

 

VURDERING: 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
VEDTAK: 
Søknaden godkjennes. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

43/19 
 

 

 

Styret 
 

Bak rekkehuset 
76E  

(2 stk bjørketrær nærmeste verandaen til 76E ønskes felt.  
ref. søknad nr 5) 
 
4 små bjørketrær nærmest den store furua felles. 
Dette for å bedre lysforholdene for furutrærne. 
 
 

      
VURDERING: 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
VEDTAK: 
Søknaden godkjennes. 
 
Styret tar sikte på å få utført en generell opprydding i området. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

44/19 
 

 

 

Styret 
 

Generelt mellom 
rekkehusene 

Styret gir Grøntutvalget v/Inger  
fullmakt til å felle/merke trær/busker lavere enn 1,50 m  
der de finner det hensiktsmessig. 
 

VURDERING: 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
VEDTAK: 
Søknaden godkjennes. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

45/19 
 

 

 

Styret 
 

Baksiden av  
HB 92C-F 
 
 
Baksiden av  
HB 92-rekka 

Felling av småtrær inntil husveggen foran de to 
grantrærne det søkes om i søknad 30/19 
 
 
Felling av småtrær inntil husveggene og i området ned 
mot vei. 

VURDERING: 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
 
VEDTAK: 
Søknaden godkjennes.  
Fjerning av busker, småtrær og en generell opprydding for å friske opp inntrykket fra den kommunale 
gangveien. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

46/19 
 

 

 

Styret 
 

Hekk rundt 
lekeplassen 
(utenfor 32-rekka) 
 
Kollen utenfor  
42-44 

En generell opprydding. 
 
Felling av småtrær på kollen og kraftig beskjæring av 
hekken. 
 

Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Kollen utenfor 42-44 
Ønsker at det ikke fjernes for mye, og at noen trær/busker beholdes på kollen så det ikke blir nakent. Vi har blant 
annet en tre opp mot balkongen vår i nr 42 i 2 etg som vi veldig gjerne vil beholde, og ber om at dette ikke 
fjernes. 
 
Når det gjelder alle søknader om felling av trær osv i borettslaget generelt, håper vi at mest mulig beholdes. Det 
er fint å se at styret i borettslaget prioriterer dette. Noe som gjør det så fint og unikt å bo i dette borettslaget er 
alle trærne og grønt som er rundt oss. 

Elisabeth Lanseng, Hallgerbakken 42, 2 etg 
 

VURDERING: 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
 
VEDTAK: 
Søknaden godkjennes.  
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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NR 
 

Søker 
 

Hvor er 
treet/område? 

Søknaden gjelder:  

47/19 
 

 

 

Styret 
 

Stor syrin foran 
HB 96 A 

Beplantningen her blir ikke holdt nede slik at lyset på 
bodveggen får gjort jobben. I sommerhalvåret henger den 
ut mot vei (redusert sikt). 
Styret vil fjerne alt mellom bodveggen og veien, og 
andelseier får evt. søke om ny beplanting som holdes 
under lyskilden. 
 

 
Innspill til søknaden/foreløpig vedtak: 
Vi noterar oss att dere skal fjerne en syrin som har stått utenfor 96 a i alle de 10 år vi har bodd här. Den har 
sikkert stått siden borettslaget ble bygget.  
Den har stort sett varit samme höjde var sommer. Den kan selvsagt få klippes noe ned hvis det er önskelig med 
hensyn til lys. Ev. Klippes ned slik det blev gjort förra året.  Vi tar selvkritikk på at den nå er litt ute av kontroll.  
Hvis den blir helt fjernet så kommer vi ikke att söke om noe ny beplantning.  
 
Vi synes at det er synd att det skal bli et område helt uten beplantning. Det er allerede tatt bort et träd i samma 
område. I tillegg er syrin både vackert og lukter gott under blomstring.  

Åsa Formark 
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VURDERING: 
Kriterium: 1 og 2 
Se begrunnelsen for søknaden 
 
VEDTAK: 
Formålet her er at lyskilden alltid skal ha fri tilgang ut-/nedover mot vei. Vekster/busker som ikke bli 
hold jevnlig nede kan ikke borettslaget ta fult ansvar for. Da blir alternativet å fjerne alt. 
Vi ber aboristen om råd for hvordan dette kan beskjæres i denne omgang, og deretter vil treet kunne 
beholdes forutsatt at det blir pleid jevnlig av beboer. 
 
Forøvrig vil vi be om råd fra aborist om hvordan vi kan ha en lav beplanting av vekster mellom 
trappegelendret og gavlsiden av huset. 
 
Viser til "Arborist fullmakten" i innledningen. 
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VEDLEGG 
 

1. Kart: Borettslaget 
2. Søknadene, sortert etter søkers adresse 
3. Hvordan ser vi forskjellen på gran og furu? 

 
 
 
 
 
 
 

PS! Hva er dette, gran og furu? 
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Svar: Furu 
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Søknadene, sortert etter søkers adresse 
   
Nr Søkers adresse  Hvor er treet/område? Gi en mest mulig presis beskrivelse .... 
12 38 Lille skogen ovenfor blokk 38/40 
6 42 Tre 1) Nord for min altan på nordsiden av min leilighet i nr. 42. Tre 2) Mellom nr. 44 og 46 
25 42 Tre ved boder HB 44. Treet nærmest rundkjøring + tre ved enden av HB 46  
  + øverste toppen av treet utenfor HB 42. 
31 42 Det gjelder to bjørketrær. De er ca ved nr 46 eller kanskje rundt nr 50 (litt usikker),  
  på skogsiden.  
  Bildet som ettersendes er tatt fra fjerde etasje i nr 42 med utsikt mot fjorden.  
2 44 Området i utkanten av gressplenen foran HB 44.  
20 44 Området bak (på sørsiden av) H44 og mellom H44 og H46 - nedenfor skogholtet med  
  furutrær og lyng 
21 44 "På fjellet framfor Hb 44 46 
  Står litt alene på høyre side hvis man ser fra balkongene i Hb." 
37 44 Ved steintrappa på baksiden (mot Eventyrskogen) 
4 46 Furutre ved lekeplassen foran oppgangen til nr 46 
7 48 Rett utenfor min veranda i 3 etg leilnr 3015 er det veldig mange høye trær.  
13 50 Ang inngangen i Hallagerbakken 50 så har han som skraper snø om vinteren ødelagt  
  hekken så det står 2 busker ene siden mot 3 på den andre siden  
  + gjennomgangen til baksiden er det et stort tre utenfor på venstre  side  som har blitt så  
  stort at det kommer snart inni i vinduet i 3etg . 
27 50 Tre furu trær står rett utenfor Hallagerbakken 50 i en liten «rund kjøring»  
  der det også står ett bord.  
32 52 Høyt furutre nedenfor Hallagerbakken 68A 
16 54 Morelltreet utenfor Hallagerbakken 54 
19 54 Trær på baksiden av HB 68 B, C, D. På sjøsiden av rekkehuset. 
23  68 a Furutreet står mellom vårt rekkehus og boligen til Fredrik Jørgensen i Hallagerbakken 70 a. 
15 32 b To trær tett inntil hverandre på baksiden mellom 62 a og b.  
40 32-40 rekka  
8 32A Det står en furu ca 3 m fra den vestlige veggen.  
17 32a Treet er midt mellom 62A og B, på deres sørside 
34 60 F To frukttrær, plomme og kirsebær på framsiden av huset. Trærne har tydeligvis vært hardt  
  beskåret før jeg flyttet inn. 
3 60 G På nedsiden av øverste rekke, Dvs foran verandaen på min bolig- 60G 
28 62 A To høye furutrær som står på baksiden av Hallagerbakken 74 C  - dvs. i området  
  mellom 74 C og rekken nedenfor (82 A) mot utsikten til sjøen. 
29 62A To høye furuer på baksiden av 74 C - dvs. i området mellom 74 C og  
  rekken nedenfor (82 A) med utsikt mot sjøen.  
36 62B skillet mellom 62A og B på oversiden av husrekken 
33 70 C Stor bjørk med delt topp etter tidligere beskjæring, ved trapp/gangsti mellom 80A og 86E 
10 70a  Stor serbergran på hjørnet mellom gangvei og trapp, ved søppel usett.  
11 70a  Stor furu i bakhagen, mellom rekkene.  
35 70c Hele Borettslaget  
1 74 A HB 74A - den store furua på gavlsiden av huset 
14 74 B "Det gjelder i hovedsak to trær: ei stor bjørk og en tuja (eller sypress) med flere stammer. 
  Bjørka står mellom vår bolig, 74B, og hjørnet/lekeområdet ved 82A.  
  Tujaen står mellom 74 B/C og 82A." 
39 74A Bjørka ved Flaggstanga 
22 74c To furutrær rett nedenfor veranda til HB nr 74c. 
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38 76c Området mellom HB 76C og 84A 
5 76E To grantrær foran Hallagerbakken 76E (mot sjøen) felles, sekundært at begge beskjæres.  
24 82C Trærne som står nedenfor (dvs på den siden som er ned mot gangvei) bolig nr 92D,E  
  og F samt 94A.  
9 90d Løvtrærne mellom 90 og gangveien mot skolen. 
18 90E En rekke småtrær og større busker foran 90 E (mot skolen) og mellom 90E og 90F.  
  Trærne/buskene står delvis på fjell/i fjellsprekker. 
26 90F Stor, buskete løvtre rett utenfor balkongen vår. Står nede i den bratte skråningen 
  mot kommunal gangvei, toppen når godt over balkongen vår.  
  Treet vokser raskt både i høyden og i bredden. 
30 92E  På nedsiden av 92E, ut mot gangveien.  
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Hvordan ser vi forskjellen på gran og furu?  
 
Flere av oss trenger litt hjelp for å se forskjellen på furu og gran. Hovedforskjellen er nålene: 
"Furu har lange, mens grana har korte». Dette kan selvsagt variere litt. 
 

 
 
Gran har ofte en trekant-form. Korte barnåler og lange hengende kongler, som er rosa når de er helt 
ferske før de blir brune. Om greinene står opp, ned eller rett ut har ikke noe med treslag å gjøre, men med 
alder. Unge trær har grener som peker opp og gamle trær har grener som peker ned. Greinene på gran 
fremstår som tynnere, både fordi de er det og fordi de ikke har nåler som gjør dem "lodne" og tjukke.  
Om du ser på en avkappet stubbe på gran, vil du se at den råtner i midten på stubben, mens ytterkantene 
står. 
 
Furu har, på voksne trær, ikke grener nederst. Har tjukkere greiner enn gran og den har grønne (ikke 
rosa, som grana) kongler som blir brune. Greinene kan stå litt til alle kanter, og kan være ganske ujevne 
med tanke på rakhet, i motsetning til gran. Furua har dessuten et rød/orange - skjær i fargen, der grana er 
mer grå. 
Furustubber råtner, i motsetning til granstubber, utenfra og inn. Og denne kjernen som gjør at det råtner 
utenfra, er da fylt med harpiks (som med furuveden blir omtalt som tyri). Tyri brukes, som Wikipedia 
beskriver, som råstoff til tjære. Tyri er helt enkelt furu-kvae.  
 
Lære mer? 

 
@ 
 

Dersom du bare gjenkjenner 'juletre', kan du lære mer ved å sjekke ut disse stedene på nettet: 
• Treslag i Norge: https://www.nibio.no/tema/skog/skoggenetiske-ressurser/treslag-i-norge 
• Vanlige trær: https://www.naturfakta.no/planter/?navn=tre.htm 

 

Eller last ned appen: TRESLAG i Norge fra App Store eller Google Play Store  
 

 
 


