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Grøntarealer og dugnad  

12. og 13. september (begge dager fra kl.16) 

I år har Akebakkeskogen brl laget en 
vedlikeholdsplan for våre grøntarealer, 
inklusive randsoner og tilgrensende skogholt. 
Vi har mottatt støtte fra USBL og har inngått 
kontrakt med anleggsgartnerfirmaet Hageform 
AS om vedlikehold av enkelte grøntarealer. 
Jobben de gjør synes vi er fantastisk. Vi er også 
i dialog med Bymiljøetaten om å få etablert 
regelmessig vedlikehold langs turveien 
gjennom brl. Til tross for dette er det stort 
behov for innsats fra beboerne. Det er flere 
plasser i brl der det trengs en grundig 
opprydding i felles grøntarealer. Derfor kaller 
vi inn til dugnad 12. og 13. september. 
Hovedfokus i år er blått felt, her har vi laget 
planer for en tynning av vegetasjon sørøst for 
hussene. Det skal blant annet felles enkelte 
store trær her i henhold til vedlagt plan (1 
bjørk og 5 seljer). Fint om flest mulig bidrar på 
blått felt, men også på grønt, rødt og hvitt felt 
har vi utpekt steder der det trengs opprydning 
og vedlikehold. Merk av dagene i kalenderen! 
Vi håper at alle kan stille opp og bidra til et 
felles hyggelig og ryddig miljø ☺ 
 
Felling, beskjæring eller topping av trær 

skal aldri forekomme uten at styret har 
behandlet saken og godkjent det. Berørte 
naboer må ha rett til å uttale seg før styret 
fatter vedtak. 

 
Styret har for øvrig begynt arbeidet med en 
grundig gjennomgang av beplanting av 
grøntarealene våre og vi skal frem mot neste år 
se på både nyplanting og evt. felling av enkelte  

 

trær. Planlegging skal skje i tett sammenarbeid 
med de berørte beboerne og alle skal få 
anledning til å uttale seg. Dersom noen har 
motforestilling til tiltak beskrevet på vedlagte 
plan kan dere ta kontakt med Ulrike Jüse. 
 
Vi er også i dialog med nabo i Friggs vei 13 
om evt. felling av noen gamle grantrær. Dette 
har foreløpig ikke nådd frem. 
 

Maling av blått felt 

Blått felt har blitt malt i sommeren og 
resultatet har blitt veldig fint!  
Dessverre forekommer det fortsatt at 
garasjene og skur på blått brukes som 
fotballmål. Derfor ønsker vi igjen å minne om 
at dette skal ikke forekomme, spesielt nå etter 
at det er malt og skadene reparert. Vær 
vennlig og bruk fotballbanen!  
 
Kildesortering, bruk hodet! 

Vi ønsker å ha en grønn profil, og oppfordrer 
alle til å nøye kildesortere alt avfall.  
Søppelskurene er ikke lagerplass og møbler 
eller elektriske artikler skal ikke kastes her. 
Søppelkassene skal bare brukes til vanlig 
husholdningsavfall. Skal du flytte eller pusse 
opp og har store mengder søppel kan dette 
leveres GRATIS på Haraldrud 
gjenbrukstasjon, Brobekkveien 89: 
Ma-fre kl. 07.30-19.30, Lø kl. 09.00-14.3 

 

Styremøter 

Neste styremøter er 10.09. og 08.10. 
 

Hilsen styret 
 


