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Del 1: Overordnede føringer for uteområdene 
 
Styret i borettslaget har ansvar for å vedlikeholde uteområdene. I tillegg legges ansvar på den 
enkelte andelshaver i form av deltakelse i dugnader o.l. Uteområdene er fellesområder og skal 
fremstå som brukervennlige, velstelte og trivelige. Styret kan omdisponere utearealer etter de 
behov som foreligger. 
  
Styret i Hallagerbakken borettslag er opptatt av å tydeliggjøre retningslinjer og ansvarsroller i 
uteområdene. Uteveilederen skal tydeliggjøre gjeldende regler og skal komplettere borettslagets 
gjeldende Husordensregler og Byggeveilederen. 
 
Retningslinjene skal: 

• Gi føringer til arbeid og endringer som skal utføres utendørs slik at uteområdene bevares 
best mulig til nytte og glede for alle beboere 

• Gi føringer i forhold til trepleie og annet inngrep i naturen, slik at vi opprettholder en 
balanse mellom natur, arkitektur og beboernes behov.  

• Hjelpe med å klargjøre ansvarsforholdene og handlingsrommet i samspill mellom 
andelseier, naboer, borettslagets styre og kommunale myndigheter 

• Sikre at særpreget i naturhagene og den unike arkitekturen i borettslaget bevares 
 

1.1 Uteområdene i borettslaget 
Hallagerbakken borettslag består av 219 andeler, fordelt på leiligheter og rekkehus. Borettslaget 
er omgitt av høye furutrær og skog. Mellom bebyggelsen vokser det naturlig stedstypisk 
vegetasjon, frukttrær, bærbusker, lyng og blomster. Fellesområdene benyttes fritt og er en 
trivselsfaktor for beboere i alle aldre. Uteområdene med sandkasser og møteplasser med benker 
og beplantning er særlig verdifulle for barns lek. 
 
Truede og verdifulle arter og habitater for dyr/insekter skal vernes om og bevares, Men selv 
naturhager trenger vedlikehold og pleie for å beholde sin egenart. Det finnes planter (og 
skadedyr) som er uønsket og svartelistet i Norge. Disse skal fjernes straks de dukker opp. 
Beboerne har ansvar for å melde fra til styret dersom svartelistede vekster eller skadedyr dukker 
opp i borettslaget.  
 
Borettslaget ligger i en vestvendt skråning med gode vekstforhold. Busker og trær vokser og 
tetter igjen både for områdene med åpent terreng, sola og siktlinjer. Med noen års mellomrom 
(anslagsvis 3-5 år) åpner derfor styret opp for at beboere kan søke om å beskjære eller fjerne trær, 
busker og kratt - etter visse kriterier (se punkt 2.1)  
 
Utebelysningen i borettslaget er styrets ansvarsområde. Det skal hele tiden gjøres vurderinger for 
å sikre god og riktig belysning. Styret har utarbeidet en lysplan for borettslaget. Les mer om dette 
under punkt 2.3 - Utebelysning.  
 
Fellesområdene i borettslaget er styrets ansvarsområde. Sammen med Grøntutvalget og eventuelt 
andre fagfolk, utarbeides det beplantningsplaner og vedlikeholdsplaner for å opprettholde et pent 
og velstelt uteområde i borettslaget.  
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1.2 Arealet rundt boligen 
I Byggeveilederen (3.1. Arealet rundt boligen) heter det:  

 «Borettslaget er reist på én tomt med ett gårds- og bruksnummer. Det vil si at alt uteareal i 
Hallagerbakken i utgangspunktet er et fellesareal. Hovedidéen for utenomhusanlegget i 
Hallagerbakken var og er at det naturlige terrenget og den naturlige stedstypiske 
vegetasjonen i størst mulig grad skal bli bevart mellom husene. Husrekkene følger 
høydekotene og danner varierte uterom i samspill med det naturlige terrenget. Borettslaget 
var i utgangspunktet ikke planlagt med private hager - kun med mindre uteplasser og 
forhager...  
 
…Likevel er det naturlig at rekkehusene og blokkleilighetene på bakkeplan disponerer 
umiddelbart tilliggende areal på utsiden av leiligheten som «sitt» uteareal.»  

 
Det er verdt å merke seg at arealet avhenger av leilighetstype og beliggenhet i terrenget. Det er 
derfor vanskelig å sette en eksakt felles standard eller regel for hvor stor del av fellesarealet som 
kan benyttes av andelshaverne. 
 
Uteplass/forhage defineres som hovedregel av utebodens lengde ut fra hovedfasaden. Der det er 
etablert en avgrensing på forhager utenfor bodene med mur/sviller e.l., skal denne følge en linje 
for en rekke. Nye gjerder eller hekker skal ikke plasseres utenfor denne linjen. 
 
De fleste rekkehusene i Hallagerbakken borettslag 
disponerer et eget areal i tillegg til balkong. Det er opp 
til den enkelte andelseier å velge om uteplassen skal 
være dekket av gress/beplantning eller et fast belegg av 
tre eller stein. Det er muligheter for å sette sitt 
personlige preg på uteplassen, og variasjonene er med 
på å skape borettslagets karakter. Den enkelte 
andelshaver må likevel utøve utforming med ansvar 
overfor fellesskapet. Det må tas hensyn til at 
uteområdet i utgangspunktet er et fellesområde og at 
man ikke skal privatisere med for store uteplasser og 
for høye gjerder og hekker. 
 

 
Plattinger, gjerder, hekker skal det normalt 
søkes om... 

Se ellers Byggeveilederen for mer detaljerte føringer om arealet rundt boligen 
og hva det skal søkes om! 
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Del 2: Sentrale ansvarsområder for fellesskapet 
 

2.1  Beskjæring, felling og nyplanting av trær 
Hallagerbakken Borettslaget gjennomfører en åpen søknadsprosess med noen års mellomrom 
(anslagsvis 3-5 år) når det gjelder ønsker om felling, - beskjæring -eller nyplanting av trær på vår 
eiendom.  
 
I mellomperioden blir ikke individuelle ønsker/søknader behandlet. Unntaket er dersom det er 
risiko for skade på folk eller bygninger eller dersom det er fare for at terreng som man ønsker 
skal være åpne, gror igjen. 
 
Ny tilvekst av busker og trær opptil 1 meters høyde i fellesområdene kan fjernes uten å søke 
styret.  
 
Fristen for å søke settes av styret, og man benytter eget webskjema for søknaden. Styret legger ut 
link til dette. Informasjon om fristen legges ut på hjemmesiden til borettslaget og andre egnede 
steder. Styret skal gi en søknadsfrist med minimum tre ukers frist.  
 
Styret utarbeider et høringsnotat med alle innkomne søknader og gjør en befaring sammen med 
Grøntutvalget for å danne seg et bilde før de foretar et foreløpig vedtak. Høringsnotatet med 
vedtak legges ut på høring på borettslagets hjemmeside slik at alle kan komme med sine 
synspunkter innen en gitt tidsfrist. 
 
Samtidig med at høringsnotatet ligger ute på hjemmesiden, gjøres det en befaring med arborist 
(profesjonell trepleier) eller andre fagpersoner. Styrets endelige vedtak vil ligge til grunn for 
avtale med arborist. 
 
Trepleiefirmaet jobber ut fra et spesifikt tilbud som styret har godkjent. De vil ikke kunne 
imøtekomme beboeres ønsker underveis i prosessen, men kan videreformidle disse tilbake til 
styret. 
 
Noe av arbeidet med beskjæring og felling av mindre busker og trær, samt beplantning av nye 
vekster, kan utføres av beboere på dugnad, av vaktmester eller av ungdom som har sommerjobb i 
borettslaget.  
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2.1.1 Kriterier 
Det er syv kriterier for beskjæring, felling og nyplanting. Styrets vektlegging ved behandling av 
søknadene innebærer ulike momenter og et helhetlig bilde og samsvarer ikke nødvendigvis med 
søkeres vektlegging. Det må være en balanse mellom natur, arkitektur, vern av verdifull 
vegetasjon, biologisk mangfold og den enkelte beboers behov for skjerming og siktlinjer. 
Kriteriene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge, men vurderes helhetlig med tanke på hva styret 
ønsker å beholde og hva de ønsker å gjøre noe med. 
 
A Momenter som kan tale for fjerning eller beskjæring: 
 

1. Sikkerhet 
• Trær med dårlige røtter 
• Fare for velt 
• Store greiner som løsner 
• Vekst som skaper farlige trafikkforhold 

 
2. Avstand til bolig/belastning og skade på bolig 

• Trær vokser for tett inntil husvegg og ødelegger panel 
• Svære grener lener seg over tak og tetter igjen takrenner 

 
3. Solforhold og lys 

• Trær har vokst seg store og hindrer lys inn i boligen 
• Hindrer lys og vekst for andre planter 
• Uteplasser og verandaer ligger i konstant skygge 

 
4. Utsikt 
• Trær har vokst seg til og hindrer all utsikt. Ingen har krav på utsikt, men kriteriet kan 

vurderes ved søknader 
 

 B Momenter som kan tale for å bevare vegetasjonen: 
 

5. Borettslagets særpreg 
• Trær er en del av borettslagets særpreg sammen med åpent terreng med lyng, bær og 

mose. Dette skaper mer tilgjengelighet mellom husrekkene og tilrettelegger for barns 
lek 

• Bevaringen av furutrærne var et viktig premiss helt fra planleggingen av området 
rundt bebyggelsen 
 

6. Skjerming/innsyn 
• Noen leiligheter ligger slik til at det kan være ønskelig med vekster som hindrer 

innsyn 
• Trær kan dempe støy og skjerme for innsyn 

 
7. Andre hensyn som blir forsøkt ivaretatt 

• Ivaretagelse av fri ferdsel og siktlinjer   
• Borettslaget ligger i en skråning. Trær binder jorda, noe som gir mindre fare for 

jorderosjon.  
• Når trær felles, skal det vurderes om det skal plantes nye trær/vekster som binder 

jorda og trekker til seg vann (drenering). 
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• Trær er viktig for å opprettholde det rike fuglelivet i borettslaget, samt er tilholdssted 
for insekter som er nødvendige for plantelivet.  

• Trær kan være lekeplasser for barn.  
• Det skal ikke kuttes kroner av furutrær i borettslaget, og det bør også unngås i størst 

mulig grad på andre typer trær. Resultatet ved topping kan bli kraftigere topp eller 
utvekst av flere topper på treet.  

• Biologisk mangfold er viktig. Om det påvises verdifulle trær og arter, skal disse 
vernes. Arter som ikke har naturlig tilhørighet i området, kan fjernes.  

 
 

 
 

2.2 Markiser, parabolantenner og annet tilbehør 
Det skal søkes styret om all endring av fasaden som: markiser, utvendig solskjerming, antenner, 
varmepumper, katteluker og annet tilbehør.  
 
Det skal også sendes forespørsel til styret om flyttbare installasjoner som partytelt, trampoliner, 
drivhus, større oppblåsbare svømmebasseng o.l. Mer informasjon om dette finnes i 
Byggeveilederen.  
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2.3 Utebelysning 
God utebelysning skal bidra til å sikre gode og trygge veier for dem som ferdes i borettslaget. 
Styret har ansvaret for vedlikehold av gatebelysningen i borettslaget. Lysarmaturene på 
ytterveggene på bodene mot veiene tilhører borettslaget og er derfor styrets ansvarsområde. 
  
For å sikre god utebelysning vurderer styret først og fremst disse faktorene, men ikke 
nødvendigvis kun disse: 
 
1.Framkommelighet: Vi trenger alle tilstrekkelig og riktig belysning for å finne fram på veier, 
gavlsidene og gangstiene rundt om i borettslaget 
 
2. Sikkerhet: Vi ønsker en god belysning for opplevd og reell sikkerhet, både i forhold til fysiske 
forhold på bakken, andre personer og ikke minst trafikken i borettslaget. 
 
3. Sjenanse: Vi må prøve å plassere lyskildene, retningen, intensiteten osv. på en slik måte at det 
ikke er til sjenanse for nærmeste naboer. Dette er opplagt en ekstra utfordring i et borettslag. 
 
4. Estetikk: Utformingen av lysløsningene - fra armatur til plassering - bør passe inn i helheten og 
helst være et forskjønnende element i borettslaget. 
 
5. Økonomi/kapasitet: Vi ønsker å benytte lysløsninger som er «gjerrige» på strømbruken. Dette 
vil kunne bedre driftsøkonomien. Dessuten er borettslaget underdimensjonert mht. hvor mye 
elektrisitet vi kan benytte. Dette gjør også at vi gradvis bør gå over til sensorstyrte lys, der 
sensoren kan være i forhold til hvor lyst/mørkt det er, bevegelser og tidspunkt på døgnet - der 
dette er mulig. 
 
Alle disse faktorene må vurderes både enkeltvis og samlet slik at vi får gode og helhetlige 
løsninger. 

2.3.1  Utebelysning ved inngangspartier til rekkehusene  
Lysarmaturer ved inngangspartiene til rekkehusene bidrar til et personlig preg rundt eget areal. 
Andelseiere står fritt til å velge hvilket lys man ønsker å sette opp såfremt plasseringen er lik den 
bestående og ikke er til sjenanse for naboene. Andelseier trenger ikke søke styret om å gjøre 
endringer av lysarmatur ved eget inngangsparti. Lysarmaturer ved inngangspartiene er 
andelseiers ansvar. Det ble ved rehabiliteringen i 2010-2011 tilbudt et utvalg av modeller. Bruk 
gjerne disse da det vil gi et helhetlig bilde, men det er ikke noe krav om å bruke disse modellene.  
Firmaet vi har elektrikeravtale med, Oppegård Elektriske AS, kan f.eks. skaffe den kuppelen 
borettslaget benytter mange steder. 
 
Det finnes føringer for utendørsbelysning i Byggeveilederen. 
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Del 3: Råd og føringer om stell og beplantning  
 
Både styret og andelseierne trenger et dokument som sier noe om hvilke føringer eller råd man 
skal forholde seg til. Det er derfor lurt å sette seg inn i de føringer og råd som vi har satt opp her. 

3.1 Klatreplanter 
Klatreplanter har ikke stamme og greiner som er sterke nok til å bære seg selv. Derfor har de 
utviklet ulike teknikker for hvordan de skal komme seg opp i høyden. Klatreplanter fester seg til 
underlaget ved hjelp av slyngtråder, kroker eller festeskiver. En undergruppe av klatreplanter er 
slyngplantene, som slynger seg rundt andre planter eller andre lange og smale gjenstander.  
Unngå bruk av klatreplanter som fester seg til fasaden, som for eksempel bergeføy, 
klatrehortensia klatrevillvin og rådhusvillvin. Bruk heller mer slyngende sorter som for eksempel 
klematis, klatreroser, klatreslirekne («arkitektens trøst»), humle, vindel og vanlig villvin uten 
festeskiver.  
 

 

Mye bladverk mot fasaden kan 
gjøre veggen fuktig, og det kan 
være vanskelig å se skadene før det 
er for sent. Det skal derfor brukes 
espalier slik at plantene ikke 
vokser direkte på husveggen. Bruk 
et solid espalier som er beregnet på 
at planten kan vokse seg større og 
tyngre.  
Espalieret skal ha avstand til 
husveggen, gjerne 10-15 cm. slik at 
luften kan sirkulere bak.  
 

 
 
Klatreplanter kan gjøre mye skade og skal derfor trimmes slik at de ikke vokser inn i sprekker i 
veggen, bak panelet, og opp under takskjegget eller opp på taket. Det kan være en idé å feste 
espalieret i overkant slik at det kan skrues løs og la espalieret være hengslet nede ved bakken. 
Når det er behov for oppussing vil dette gjøre det lettere å legge ned hele klatrestativet. 
 
Oppsummering av føringer: 

• Ikke bruk klatreplanter som fester seg til fasaden 
• Bruk espalier for å sikre god sirkulasjon av luft 
• Espalier bør festes ca. 10-15 cm. fra veggen 

 
Oppsummering råd: 

• Bruk slyngplanter istedenfor klatreplanter  
• Fest espalieret i overkant 
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3.2 Hekker/trær 
Velstelte hekker og trær vil gi borettslaget et tiltalende ytre. Da er det viktig å ha noen felles 
rammer som vi alle bør forholde oss til.  
 
Ifølge Husordensreglene når det gjelder høyden på en hekk står det: 

 “Det er ikke mulig å angi en norm for maksimum hekkehøyde, bl.a. pga. ulik utforming av 
terrenget. En antydning kan imidlertid være at man normalt ikke bør la hekken overstige 
gjennomsnittlig høyde til en voksen person.” 

Det er ikke hensiktsmessig å angi en maksimal høyde på hekker i borettslaget pga. ulik utforming 
av terrenget. 
 
For å sørge for god sikt og god fremkommelighet på områdets 
veier skal hekker og annen beplanting ikke henge ut over 
veien. Hekker og annen beplantning må trimmes og 
vedlikeholdes av den enkelte beboer da disse ikke skal dekke 
til gate- og bodlamper. Deres funksjon er å belyse gangveiene.  
 
Hekker og trær på gavlsidene, ved trappeganger og gangveier 
skal fremstå velstelte og ikke ta for mye av det felles 
uterommet i borettslaget eller hindre fremkommeligheten. 
Fellesrom skal ikke privatiseres eller tettes igjen. 
 
Styret kan beslutte beskjæring eller fjerning av vekster som 
hindrer fremkommelighet eller belysning.  
 
Trær som er plantet, skal generelt ikke vokse høyere enn husets 
høyde. Andelseiere som har plantet trær og andre vekster, må 
sørge for at disse ikke skjermer for sol, lys og utsikt for andre 
andelseiere.  
 

 

Det skal unngås å plante trær, busker eller vekster som fremmer allergi, er giftige og/eller er til 
skade for det biologiske mangfoldet.  
  
Det er andelseieren som er ansvarlig for beplantningen og vedlikeholdet i området man 
disponerer. Felling av for eksempel thuja, prydbusker og frukttrær i egen forhage kan andelseier 
selv ta ansvar for. Dette gjelder ikke furutrær. 
 

3.3  Blomsterbed 
Borettslagets regler ved bygging av plattinger, gjerder og andre bygningsmessige utførelser sier 
at man må sørge for å lede vann ut fra husveggen og at det aldri fylles jord inn mot 
fasadekledningen. Det skal minimum være 15 cm fra jord/bed opp til underkant av 
fasadekledningen både i rekkehusene og i blokkene. 
 
Blomster, planter og busker transporterer og lagrer fukt, som kan spre seg til både grunnmur og 
treverk. Dersom man planlegger å anlegge et bed, bør man sørge for å ha en jord- og plantefri 
sone langs grunnmuren. Dette kan gjøres ved f.eks. å bruke belegningsstein eller et belte av 
rullestein inn mot grunnmuren. Hvis man samtidig kan sørge for at blomsterbed har helling bort 
fra husveggen, kan dette forebygge fuktskade på bekledning og grunnmur. 
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3.4  Balkonger i blokkene/rekkehusene 
Andelseier skal jevnlig holde balkongflaten ren, spesielt området mellom fasaden og balkongen. 
Vannansamlinger på slike steder blir fort et problem for naboene under. Der det finnes en 
vannrenne, skal denne holdes fri for blader og smuss. 
 
Spyling på balkongene i blokkene blir fort et problem med tanke på naboene. Her bør man heller 
koste løst smuss, muligens med skurebørste, og samle sammen materiale som ligger på 
overflaten. Deretter bør man vaske ned gulvet for hånd. Et tips kan være å ta den siste finvasken 
under en regnværsdag. 
På vinterstid skal andelseiere sørge for at balkongene blir måket, dette for at man ved en 
eventuell evakuering skal ha tilgang ut via balkongdørene og rømningslukene. 
 
Pass på at vannrenna ikke dekkes til med matter og annet da dette vil føre til at vannet renner ned 
langs fasaden og ned til balkongen/plattingen under. 
 
Det er viktig å ta hensyn til naboer som bor under når man vanner blomster eller rister matter fra 
balkongen.  
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Del 4: Diverse 
 

4.1  Parkering i borettslaget 
Ifølge Husordensreglene er andelseiere ansvarlig for å bidra til at håndverkere, besøkende og vi 
selv følger parkeringsbestemmelsene. Parkering på borettslagets plener fører som regel til at 
områdene må settes i stand igjen, noe som fører til unødvendige kostnader for borettslaget. 
Parkering er kun tillatt i forbindelse med nødvendig kjøring. Parkeringen skal vare kortest mulig. 
Dette gjelder også håndverkerbiler o.l. Pleie, reparasjon og hjulskift er ikke tillatt innenfor 
borettslagets område. Parkering skal kun skje på asfaltert underlag. 
 

4.2  Dugnader, beboeransvar og sommerjobb for borettslagets ungdom 
Alle beboere og besøkende til Hallagerbakken borettslag skal sørge for at området ikke forringes 
med søppel eller hærverk. Det oppfordres også til å ta opp søppel eller rydde litt ekstra i 
søppelskuret ved behov.  
 
Styret arrangerer årlige dugnader slik at alle beboere i fellesskap kan delta i opprydding og 
vedlikehold av fellesområdene. Styret bestemmer dato og arbeidsoppgaver for dugnader.  
 
Hallagerbakken borettslag ansetter hver sommer ungdom fra borettslaget til enkle 
arbeidsoppgaver i sommerferien. Oppgavene består i stor grad av utendørs vedlikehold, slik som 
maling, luking, beskjæring, beplanting m.m. 
 
Styret har ansvar for ansettelse, tilrettelegging og oppfølging av ungdommene.     
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4.3  Hageavfall 
Borettslaget har en egen binge for hageavfall som 
ligger bak vaktmesterområdet ved garasjeanlegget. 
Denne bingen er det eneste godkjente området for 
beboere i Hallagerbakken borettslag for kasting av 
hageavfall. Større greiner, busker og planter skal kuttes 
opp i mindre enheter før det plasseres i bingen. Legg 
hageavfall så langt bak som mulig i bingen og etter 
hvert oppå annet hageavfall som ligger der fra før. 
Ingenting skal plasseres utenfor gjerdet til hagebingen. 
Ved behov vil bingen bli tømt og hageavfallet kjørt til 
Grønmo Gjenvinningsstasjon. Hallagerbakken 
borettslag tar et utvidet ansvar med hagebingen så 
lenge ordningen fungerer. 
 

 

Det er viktig at hageavfall IKKE kastes i skogen bak blokkene eller i skråningene nedenfor 
borettslaget. Villfyllinger (evt. dumpeplasser) kan ved noen tilfeller skape ferdselshindringer for 
både mennesker og dyr. Dumping av hageavfall utenom hagebingen kan føre til at frø fra 
svartlistede arter og andre planter blir en trussel mot det biologiske mangfoldet. Disse 
villfyllingene tiltrekker seg også uønskede skadedyr som mus, rotter og brunsnegler. 
 
Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall fra hagene eller fellesområdene, eks:  

• Gress og ugress 
• Avklipp fra hekk  
• Blader og løv 
• Greiner og kvister 
• Stammer og røtter 
• Hageplanter og planterester 

 
Ting som ikke hører hjemme i hageavfallsbingen: 

• Nedfallsfrukt 
• Fremmede arter (f.eks. rynkerosa og hagelupin) 
• Stein 
• Blomsterpotter 
• Plast 
• Juletrær  

 
Nedfallsfrukt skal kildesorteres i matavfallet. Nedfallsfrukt som blir liggende i hagebingen, kan 
tiltrekke seg skadedyr både her og på gjenvinningsstasjonen. Blomsterpotter, plast og lignende 
skal man kildesortere på vanlig måte. Hageavfall kan også leveres gratis til 
gjenvinningsstasjonene.  
Nærmeste gjenvinningsstasjon er Grønmo Gjenvinningsstasjon, Sørliveien, 1279 Oslo. 
 
Hver andelseier er selv ansvarlig for å levere juletre til kommunens hageavfallsmottak. 
Borettslaget vil også på en gitt dato etter jul samle inn de juletrær som er plassert ved en av 
lekeplassene for å få dem levert til Renovasjonsetaten/Oslo kommune. 
 
Andelseiere kan søke styret om lov til å etablere private kompostbinger. Det er to forskjellige 
måter å etablere kompostbinger: kald- og varmkompost. Med varmkompost menes at man bruker 
en isolert kompostbinge. Gjør man dette riktig og fôrer regelmessig, er varmkomposten aktiv og 
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varm også om vinteren. Det betyr at man kan omdanne matavfall og hageavfall til jord hele året. 
Kaldkompost kan være en haug med hageavfall eller ulike typer binger. Mange som bruker 
kaldkompost aktivt, har flere binger, en til nytt avfall, en til delvis omdannet materiale og en til 
ferdig kompost. 
 

4.4  Kildesortering/søppelrom   
Alle innbyggere i Oslo kommune er pliktig til å kildesortere og sikre at avfallet blir tatt hånd om 
på en miljøforsvarlig måte. Vi skal kildesortere matavfall, plastemballasje, papir, restavfall, 
hageavfall, tekstiler og glass- og metall. Matavfall skal legges i grønne poser, plastemballasje i 
blå poser og restavfall i vanlige søppelposer. De grønne og blå posene finner man på alle 
dagligvarebutikker, og de er gratis.  
 
Det er enhver beboers ansvar å holde “eget søppelrom" i orden. Kildesorterte poser som kastes, 
skal være knyttet igjen med dobbel knute. Aviser og annet papirmateriale skal legges i egne 
dunker i søppelrommet, og pappemballasje skal brettes sammen før det legges oppi. Det er ikke 
lov å sette fra seg pappemballasje utenfor eller oppå dunkene. Det er ikke lov å sette fra seg i 
søppelrommet gjenstander som ikke er vanlig søppel.  
 
Beboere selv sørge for å håndteres følgende på en miljøforsvarlig måte og levere det til nærmeste 
miljøstasjon:  

• farlig avfall, som for eksempel rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, batterier, 
lysstoffrør/sparepærer, spraybokser og gassbokser/-beholdere, plantevernmidler, 
løsemidler og småelektrisk.  

 
Konsekvensene av dårlig ivaretakelse er følgende:  

dårlig lukt, et lite attraktivt rom å avlevere søpla i, potensiell fare for skadedyr og høyere 
kostnader for fellesskapet, noe som i sin tur gir utslag i fellesutgiftene.  
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4.5  Miljøcontainer /EE-container 
Hallagerbakken borettslag bestiller noen ganger i året en miljøcontainer som står ved 
rundkjøringen/flaggstangområdet. Borettslaget har normalt også et stålbur hvor mindre EE-
produkter som toastere, videomaskiner, ledninger, lamper (uten lyspærer), spillkonsoller, PCer, 
skrivere o.l. kan kastes - så lenge det er plass. Det blir annonsert på hjemmesiden til borettslaget. 
 

 
 
Containerne kommer normalt på en onsdag morgen og blir hentet 48 timer etterpå. De blir stengt 
når de er fulle eller representerer en risiko. Åpne aldri en stengt container! Ikke sett noe igjen 
utenfor containerne. Etterlatenskaper må borettslaget få fjernet til ekstra kostnader (fjerne/hente, 
kjøre til gjenbruksstasjon, kildesortere, ekstraavgift etc.).  
 
Miljøcontainerne er et tilbud borettslaget gir beboerne som hjelp til å kvitte seg med ting som 
ellers kan være vanskelig å få kastet. Gamle møbler (ikke av impregnert tre), ødelagte leker og 
sykler, gamle ski osv. Forutsetningen for tilbudet er at det i containeren kun kastes gjenstander 
som er tillatt.  
Et alternativ er å vurdere om gjenstanden kan gjenbrukes, f.eks. ved å annonsere på nettet. 
 
Hva kan ikke kastes i containeren? 

• Farlig avfall (maling, olje, plantevernmidler, lakk og mye mer) 
• Hageavfall 
• Impregnert trevirke 
• Gips(-plater) 
• Matavfall og organisk materiell (som matolje o.l.) 
• Medisinsk avfall 
• Glass (glassplater, vinduer, speil) 
• Bildekk (leveres fritt hos forhandler) 
• EE (elektriske og elektroniske produkter)  (Egen stålcontainer) 
• Hvitevarer som kjøleskap etc. (leveres gratis hos forhandler) 
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4.6  Miljøstasjoner / innsamlingspunkter 
I det følgende omtales innsamlingspunkter som for tiden befinner seg i nærmiljøet og som ikke er 
i borettslagets regi.  
 
Ved vaktmesterområdet finner vi det nærmeste 
innsamlingspunktet for glass- og metallemballasje. Det 
finnes også et innsamlingspunkt for glass- og 
metallemballasje ved Joker-butikken. Nærmeste 
innsamlingspunkt for tekstiler er ved Joker-butikken der 
det står to containere fra Frelsesarmeen.  
 

 
Mor Ravnåsen Byttestue ligger i Hallagerbakken 26. 
Her kan man bytte til seg klær, utstyr og leker til barn 
og unge under 18 år. Det er Bydel Søndre Nordstrand 
som har opprettet dette tilbudet. Med hjelp fra frivillige 
holder de åpent på søndager. Det som skal byttes, skal 
være rent og helt, og det er selvfølgelig mulig å levere 
inn ting uten nødvendigvis å ta med noe tilbake.  
Se Facebook-siden for oppdateringer.  
 

 

Refugees Welcome to Norway - Søndre Nordstrand er 
en undergruppe til Refugees Welcome to Oslo og 
Refugees Welcome Oslo.  
Formålet til Refugees Welcome to Norway er å hjelpe 
de flyktningene som kommer til bydelen. Her kan man 
levere inn klær, leker, utstyr til hjemmet og andre ting 
som en person kan tenkes å trenge i en ny hverdag.  
 
Adressen: Storåsveien 35, 1169 Oslo. Åpningstider vil 
være oppdatert på Facebook-siden til enhver tid. 
 

 
 

Loppemarkeder. Korps og andre finansierer mye av sin 
virksomhet med loppemarkeder. Vi vil oppfordre alle til 
å gi brukbare 'lopper' til dem, og delta i resirkuleringen 
(og finansieringen av gode formål i lokalmiljøet) ved å 
kjøpe 'lopper' som du trenger! 
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5.0 Andre dokumenter 
 
En Uteveileder kan aldri bli fullstendig. På www.hallagerbakken.no kan det komme nyttig 
informasjon, i tillegg til at følgende dokumenter kan ha betydning for 'uteområdene': 

• Husordensregler for Hallagerbakken borettslag  
• Vedtekter for Hallagerbakken borettslag  
• Byggeveilederen Hallagerbakken borettslag 
• Borettslagsloven 
• Kommunale bestemmelser 
• Norske lover og forskrifter 

 
  

 
 
 
 
 

Styret, Mars 2020 
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Oversiktskart 
 

 
 




