Vedtak i styremøte 18. oktober 2016

Trepleie 2016 - Vedtak
Vi har ikke en vanlig runde i 2016 med søknader om nyplanting, beskjæring og fjerning av trær,
men styret har hatt en runde med fokus på å beskjære eller fjerne trær/planter
● som hindrer belysningen
● som er for nær vegger/kledningen
● samt å få hekker stelt slik at de er iht. reglene (jmf. Uteveilederen)
Vedtakene er skrevet med tanke på at det skal være tilstrekkelig presis informasjon til trepleieren for å gjøre
jobben. Dersom ikke annet er nevnt, skal trær ikke beskjæres fra toppen, kun greiner. Føringer som dette
ligger i Uteveilederen.
Høringsrunden er gjennomført med tidsfristen 16. oktober 2016. Høringsnotatet var lagt i postkassene til alle
andelseierne som er nevnt i dokumentet, samt at det var lagt ut på nettstedet.

1. Trær, busker og hekker som stenger for lys
Trær og annet som hindrer lys fra borettslagets lyskilder, vil bli beskåret og om nødvendig fjernet.
Styret vil nå prioritere trær rundt 4 lysstolper nær parkeringshuset og to ut langs gangveiene. Greiner skal
beskjæres. Så vil vi senere vurder om dette var et tilstrekkelig tiltak.
3 trær nord-øst siden av parkeringshuset,
dvs. ut mot veien opp til garasjetaket og 2.etg. i garasjen
1 tre i nordvestlige hjørne av garasjen
Vi prøver med beskjæring først.

Besøk-/postadresse
Hallagerbakken borettslag
Hallagerbakken 54
1256 Oslo

+47- 90 01 25 50
(tekst- og talemeldinger)
styret@hallagerbakken.no
www.hallagerbakken.no

Fakturaadresse
Hallagerbakken brl / 471 OBOS
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

Plassering: ca. HB 66 F
Vedtak: Beskjære hele hekken ned til min. 50 cm.
nedenfor lyskuppelen (og trimme den ut mot veien).

Plassering: ca. HB 92 B og C
Vedtak: Beskjære klatreplanten ned til min. 50 cm.
nedenfor lyskuppelen.

Plassering: HB 96A
Vedtak: Beskjære trærne ned til min 50 cm. nedenfor
lyskuppelen (og ingenting skal henge utover veien).
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2. Trær og annet grønt nær kledningen
Dette er et av vurderingskriteriene i dagens Uteveileder.
Vi vil utvide og presisere dette på egnet sted i neste oppdatering av Utveilederen med følgende føringer, som
nå er vedtatte:
Om greiner/stammer nær vegger
Trær (greiner og stammer) kan skade kledningen når de står for nær. Derfor har borettslaget en føring på at
større trær som vaier i vinden og der grener kan slite på fasaden, skal beskjæres eller fjernes når de er
nærmere enn 50 cm fra veggen, mens vi er mer åpen for å akseptere mindre (pynte-)trær. Trær og busker
som står slikt plassert at de kan vokse opp i taket på en balkong o.l., skal beskjæres slik at de er minimum 30
cm nedenfor taket til enhver tid.
Dette vil bli vurdert konkret i hvert tilfelle!
Om skillevegger (skille mellom uteområder)
Når det gjelder skillevegger som står mellom uteområder ("hageflekker"), kan planter/greiner berøre disse,
forutsatt at
• andelseier er innforstått med at han/hun har vedlikeholdsansvaret for skilleveggen.
• dersom borettslaget i fremtiden likevel velger å utføre felles vedlikehold på skilleveggene, er andelseier
ansvarlig for å fjerne beplantning uten krav på erstatning.
Styret ser gjerne at det etableres "grønne vegger", dvs. at skilleveggen brukes som espalier som etterhvert
dekkes helt eller delvis av klatreplanter.
Om planter oppover vegger
Klatreplanter har positive effekter, i tillegg til noen potensielt skadelige: i tillegg til de åpenbare estetiske og
miljøskapende kvalitetene, reduserer de overopphetingen av våre mørke fasader om sommeren.
Før fasaderehabiliteringen var det noen rekkehusfasader som var dekket nesten helt med villvin (HB 82 A)
uten at det ble registrert spesielle problemer. Det er vakkert om høsten. Pent stelte vinranker er stemningsgivende, og et ferskentre kan gi mye til bomiljøet. Borettslaget er positiv til et velstelt og aktivt uteområde.
Klatreplanter inntil vegger kan imidlertid forenkle adkomsten for skadedyr, og de tøffeste klatreplanter
«krabber» inn bak panelen og kan over tid gi skader. Dette vil gi økte vedlikeholdskostnader for borettslaget
og medføre til å forkorte levetiden på kledningen. Styret har ikke tilstrekkelig kunnskap til å bedømme
hvilke klatreplanter som er "farligere" enn andre. Men stokkroser er i hvert fall ikke klatreplanter :-)
Det er tillatt med klatreplanter mot veggen forutsatt at
• andelseier fjerner disse uten krav om erstatning e.l. dersom styret pålegger det. Dette vil bli gjort dersom
vi antar at plantene kan være til skade.
• det settes opp stakitt/espalier på en forsvarlig måte med minst 3 cm avstand til veggen, som plantene
følger. Det vil ikke hindre plantene helt i å holde seg fast imellom kledningsbordene, men reduserer
omfanget.
• plantene stelles og at de holdes nedenfor vindfang/tak med minst 30 cm.
Om frukttrær
Det er andelseiers ansvar å stelle frukttrær på egen "hageflekk", herunder å beskjære jevnlig, slik at de ikke
berører kledningen og ikke blir for høye.
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Om trær som ligger over balkong og/eller tak
Noen trær som står helt inntil husene, vil belaste takrenner og nedløpsrør med blader som vil kunne tette
disse og gi skader. Disse bør derfor reduseres i størrelse eller fjernes. Dette vil bli vurdert konkret i hvert
enkelt tilfelle!
Styret er innstilt på å praktisere dette konservativt, dvs. kun der problemet virkelig er relevant og ikke kan
løses med vanlig ettersyn og vedlikehold av takrenner. Trær forholdsvis tett inntil balkonger bidrar mange
steder til bokvaliteten. Fugleliv og ekorn rett utenfor vinduene er noe mange er glade i. At man av og til må
koste barnåler og kongler fra balkongen eller plattinger, bør i seg selv ikke være grunn nok til å fjerne et tre.
I alle sakene nedenfor vil vi kontakte nærmeste andelseier før vi gjøre noe i denne runden. Helst ønsker vi
at den enkelte andelseier selv skal stelle frukttrær, busker og hekker som er plassert innenfor "eget" område.
(NB! Større trær, - furu, bjørk etc håndteres av borettslaget.). Dette er dog ikke til hinder for at borettslaget
kan og vil beskjære eller fjerne trør og annet som vi anser som er risiko for bygningsmassen eller
trafikksikkerheten.
Plassering: HB 32 B
Vedtak: Beskjære treet.
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Plassering: Ved blokkene
(bildene her viser eksempler på trær nær veggene på
blokkene)
Vedtak: Beskjære alle trær i utgangspunktet, som er
nærmere enn 50 cm. fra vegg og balkong.
En lokal vurdering av hver situasjon må likevel
foretas!
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Plassering: HB 60 H
Vedtak: Beskjære treet.

Plassering: HB 68 D
Vedtak: Beskjære det japanske kirsebærtreet i samråd
med andelseieren Steinar Danielsen (92 88 71 71,
steinar.danielsen1@gmail.com).
Han skal kontaktes FØR beskjæring!
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Plassering: bak HB 68 D
Vedtak: Vi gjør ingenting nå med dette, men vi tar
sikte på å avklare hvordan vi skal forholde oss til slike
situasjoner senere.
Situasjon: Trær som ikke berører kledning/balkong,
men som henger over disse og/eller tak - og legger fra
seg kongler/blader etc i takrenner osv.

Plassering: HB 78 G
Vedtak: Vi gjør ingenting nå med dette, men vi tar
sikte på å avklare hvordan vi skal forholde oss til dette
senere.
Situasjon. Trær som berører skillevegger o.l.
Vurderingen er om vi skal ha samme regler for dette
som for berøring av kledningen på vegg, eller om det
kan tillates - med f.eks. en plikt for andelseier å
vedlikeholde skillevegger.
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Plassering: HB 70 A
Vedtak: Beskjære treet om mulig,
hvis ikke må det fjernes.
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Plassering: HB 70 A
Vedtak: Kutte treet fra toppen
(avstand til taket bør være min. 30 cm.).
Snakk med andelseier:
Styret er anbefalt å ta hele treet her, da det rett og
slett ikke har plass nok til å utvikle seg. (Akkurat det
kunne man forutsett da treet ble plantet).

Plassering: HB 78 E
Vedtak: Beskjære (og fjerne, når det ikke er
tilstrekkelig med beskjæring) slik at ingen ting er
nærmere kledningen enn 50 cm.
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Plassering: HB 78 A/B
Vedtak: Andelseiere skal beskjære klatreplantene jmf
føringene ovenfor, men kan få hjelp til dette i denne
runden.

Plassering: HB 90 F
Vedtak: Styret gjør ikke noe her nå, andelseier
bes forholde seg til føringene ovenfor.
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Plassering: HB 82 E
Vedtak: Styret gjør ikke noe her nå, andelseier bes
forholde seg til føringene ovenfor.

Plassering: HB 76 F
Vedtak: Beskjær greiner slik at de ikke berører
kledning/balkong.
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Plassering: HB 64 B
Vedtak: Beskjær greiner slik at de ikke berører
kledning/balkong.
Innspill: Andelseierne Liz og Kristian Lage Halaas
(958 01 058, 905 15 535) påpeker at treet ikke berører
veggen ennå.
Vi avventer beskjæringen!

Plassering: HB 76 A
Vedtak::
Fjerne frukttreet (andelseier ønsker også dette)

Side 12 av 21

Plassering: HB 74 B
Vedtak:: Styret gjør ikke noe her nå,
andelseierne bes forholde seg til føringene ovenfor.
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Plassering: HB 92 C
Vedtak: Beskjære treet.
(Avklar med nærmeste andelseier før beskjæring.)

Plassering: HB 92 D
Vedtak: Beskjære treet.
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Plassering: HB 84 BC
Vedtak: Fjerne trærne.

Plassering: HB 84 C
Vedtak: Beskjære treet.
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Plassering: HB 80 A
Vedtak: Dersom det er mulig å beskjære treet pent,
gjør vi det. Dersom dette ikke er mulig, tas det helt
ned.

Plassering: HB 86 AB
Vedtak: Beskjære treet.
(Avklar med nærmeste andelseier før beskjæring.)
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Plassering: HB 86 A
Vedtak: Beskjære treet.
Avklar med nærmeste andelseier (Jan T. Cristoffersen
984 59 860, Jette Hvidsten 93682045) før beskjæring.

Plassering: HB 86 B
Vedtak: Beskjære treet.
(Avklar med nærmeste andelseier før beskjæring.)
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Plassering: HB 88 A
Vedtak: Styret gjør ikke noe her nå, andelseier bes
forholde seg til føringene ovenfor.

2016-runden er ikke komplett. Vi har ikke tatt stilling til trær som er for nær kledningen mellom
rekkehusene og på baksiden av blokkene. Den vurderingen tar vi senere....
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3. Hekker

Vi kommer til å legge ut et skriv i postkassene til dem som har hekker som er
● for høye
● henger ut i veien, eller ut i sti-veiene
og vil be andelseierne selv å få dette i orden innen en tidsfrist.
(Dette er man selv pliktig til iht. Husordensreglene/Uteveilederen pkr 3.3)
Retningslinjene for hekker/småbusker finner man i Uteveilederen
(http://hallagerbakken.no/uteveilederen-rad-og-retningslinjer/).
"Felles" hekker/små busker
Noen hekker/små busker ligger opplagt på fellesområder. Disse tar borettslaget ved styret ansvar for uten
nødvendigvis å åpne opp for dialog med nærmeste naboer. Noen forholder vi oss til under dugnadene, noen
under sommerjobbprosjektet, noen når vi har trepleier i borettslaget. Og noe blir nå skrevet inn i avtalen med
nytt vaktmesterfirma i nærmeste fremtid.
På kartet nedenfor er strekningene markert. Noen av strekningene er så nær, eller av historiske årsaker
knyttet til, enkelte andelseiere at vi der vil ha en avklaring og dialog med disse før noe blir gjort.
Høsten 2016

Plassering: Se kartet
Vedtak:
1) Alle strekningene som er merket med "styret" ("prikklinjen"),
skal beskjæres iht. bestemmelsene i Uteveilederen.
2) Strekningene merket med styret etter dialog med nærmeste
andelseier ("bindestreker")
= utvalgte hekker/busker skal beskjæres nå.
Disse blir identifisert samme dag som arbeidet skal utføres.
Merk at på alle strekningene er det ikke nødvendigvis
hekker/småbusker i dag.
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4. Annet
Plassering: Alle lekeplassene/utebodene
Vedtak:
Beskjære trær/hekk som berører vegger
- og redusere høyden på hekker og småtrær til 150 cm
+ stell rundt alle

Plassering: Furutre på nedsiden av balkongen i HB 76 D
Iverksetting av tidligere vedtak (i styret 19/5-2015:
“Styret var uklar i i sin saksbehandling og vedtak, og det tar vi
ansvaret for. Vi sørger for å trimme ned treet iht. søknaden
eller felle det, dersom GU anbefaler det."
I praksis betyr dette at Grøntutvalget vil ha myndighet til å få
trimmet ned treet fra toppen, og dersom det ikke fungerer
eller blir pent nok, så kan de velge å felle treet helt.”

Vedtak: Treet beskjæres fra toppen til "v'n".

Befaringen ble gjort under oppsyn av Frøken Pus....
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