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Trær og skjøtsel av grøntarealer 
Som vi har informert om tidligere, jobber 
styret med en samlet plan for skjøtsel av 
grøntarealene, herunder trærne våre. I mai-
juni har vi jobbet intensivt med "akebakke-
prosjeketet" som vi hadde begynt på i fjor 
og som er nesten i havn nå. Målet var å 
oppnå en vegetasjon langs akebakken som 
både gir frodighet til turgåere, er lett å 
stelle i fremtiden samtidig som området 
ikke gror helt igjen. Det var også et mål å gi  
bedre lysforhold for beboere i den røde 
rekken nærmest turveien som med tiden 
hadde fått svært begrenset med sol. Dette 
var en tidkrevende dugnad for alle parter, 
men styret tror at alle blir fornøyd når de 
siste spadetakene endelig er utført. Det står 
igjen en liten sektor som for tiden er 
utilgjengelig pga anleggsarbeidene. Styret 
tar initiativ til avsluttende arbeider. 
Områdene vil kreve jevnlig vedlikehold i 
årene framover. 
 
Søknader om felling og fornyelse 
Styret har fått inn mange henvendelser om 
status på trefellings/-fornyings-prosessen 
som vi har satt i gang tideligere i år. Vi har 
samlet inn alle innsigelser og kommentarer 
etter SI nr. 2 og er nå i gang med å hente 
inn en uavhengig, faglig vurdering av de 
omsøkte trær og nyplantinger. For å kunne 
treffe vedtak om et tre skal felles eller ikke, 
trenger styret i tillegg til søknad og evt 
innsigelser, infomasjon angående treets 
tilstand, dvs om trærne er friske eller viser 
tegn til sykdom og skade, tilvekst de siste 
årene og noe om forventet tilvekst i 

årene framover. Vi vil også trenge 
informasjon om trærne kan tåle noe 
beskjæring dersom dette kan bedre 
forholdene for nærmeste naboer og kan 
forhindre at de må felles. Disse 
vurderingene er verdifulle for vår endelig 
avgjørelse i høst. Samtidig vil vi sette opp 
en prioritert liste over de enkelte 
tiltakene som godkjennes. Vi må vurdere 
om det er økonomi til å gjennomføre 
tiltakene i år, eller om noe må utføres i 
2014. 
 
De siste ukene har Hageform begynt 
med å slå i områder de ikke har hatt 
kapasitet til tidligere, bl.a. i trekanten vest 
for blått mot akebakken og omkring de 
røde og hvite tregarasjene. I tillegg har vi 
fått kommunen til å slå 1m inn til hver 
side langs akebakken. Våre og 
tilgrensende grøntarealer begynner nå å 
se veldig ryddig og fine ut! 
 
Snøbrøyting og drenering 
Selv om det er sommer har styret begynt 
å tenke på neste vinter. Snøbrøytekartene 
må oppdateres slik at både kommunen 
og ISS til neste vinter lagrer snøen der 
den gir minst trøbbel for oss når den 
tiner om våren. I år har vi hatt store 
utfordninger med smeltevann på både 
rødt og blått felt. I tillegg må drenering 
og avløp forbedres flere steder for å 
forhindre oversvømmelser ved 
snøsmelting og store nedbørsmengder. 
Dette gjelder spesielt på rødt felt der det 
er mest kritisk. Regnvann fra området  
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rundt ballplassen utgjør en stor del av 
problemet sommerstid. Det er derfor viktig 
å håndtere dette vannet på en ny måte for å 
få til en god og varig løsning.  
 
I tillegg skal vi prøve å få til en drenering 
på den ”nye” parkeringsplassen ved blått. 
Her har asfalten sunket noe slik at vannet 
ikke lengre renner av i østenden. I første 
omgang fjernes to steiner som demmer 
opp ved innerste parkeringsplass.  
 
Drenering av ballplassen blir første steg til 
”oppussingen” av ballbanen.  

HMS, brannsikkerhet og 
trådløsteknologi 

Etter henvendelser om trådløsteknologi og 
skadelige helsevirkninger grunnet økende 
strålebelastning har styret begynt å utrede 
en kombinert løsning for et 
røykvarsleanlegg. Vi ønsker å ta hensyn til 
beboere som ikke ønsker eller tåler trådløse 
røykvarslere og ser for oss å anskaffe et 
kablet system i de rekkene der det er 
nødvendig. Vi ber derfor om at alle som 
ikke ønsker trådløse røyvarslere om å gi 
beskjed til styret på 
akebakkeskogen@gmail.com, eller skriftlig 
til Erik Sundheim i 81b. 
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Styret har oppdatert hjemmesiden vår! 
Tips til endringer og forbedringer ønskes 
til akebakkeskogen@gmail.com  

  

  

 

 

Hilsen styret 
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