Innspill fra Irene Thorsnes og Liv Sverdrup vedr utbedring av
grøntområder
Til Styret.
Vi er glade for at Styret ser nødvendigheten av å satse på oppgradering av grøntområdene våre!
Men slik forslagene fra Frodig Hagedesign fremstår, vil prosjektet bli både for tidkrevende og for dyrt
til å kunne gjennomføres innen en rimelig tidsfrist, noe vi ser som helt nødvendig. Hvis
gjennomføringen vil strekke seg over 10 år, vil styremedlemmene komme og gå i denne perioden, og
med dem også deres meninger om prosjektet.
Vi har en hendelse i friskt minne. Det forrige styret bevilget kr. 8000 til elvesteiner i sydlig ende av
felt L.
Så kom nytt styre på plass, og planen ble utsatt. Og pr. i dag er det ikke blitt gjort noe med det bedet.
De buskene som sto der, var krypeiner/blue carpet, som til stadighet måtte fornyes pga de ikke tålte
saltingen vinterstid. Derfor foreslo vi elvesteiner. Nå ligger det bare en jordhaug der som ikke ser fin
ut, og som bare er en invitasjon til ugressvekst.
Vi må også tenke på å ha budsjett til å utføre vanlig grøntvedlikehold, så ikke resten av feltene gror
over av ugress og uønskete vekster.
Skal denne oppgraderingen gjennomføres, bør vi ha blikk for helheten, som:
* Hvilke bed trenger å graves opp for å fjerne gamle røtter og event. upassende løvfellende busker?
Etter vårt skjønn dreier det seg om 4-5 bed.
Ideelt sett burde vi da få en minigraver til å gjøre jobben i en engang så vi slipper at de skal komme
tilbake og ta ett og ett bed, noe som vil fordyre hele prosjektet. Og så legges det duk og event. bark
på disse stedene. Og slik kan de ligge til planter og elvestein kan komme på plass, om ikke det skjer
samtidig.
* Når det gjelder beplantningen i C og D, synes vi mye er bra av det Frodig Hagedesign foreslår. Ett av
elementene som kunne passe fint inn er trær. Men som sagt tidligere er jorden for grunn for store
trær. Vi ser at det er en (ny) sort Hjertetre som kun blir 3-4 m høy og som er oppstammet,
«Glowball». Denne vil kunne passe fint inn i feltene C og D.
Når det gjelder øvrig beplantning i dette feltet, vil vi foreslå at vi teller opp hvor mange busker som
trengs for å fullføre det arbeidet vi påbegynte og ikke fikk ferdigstilt.
* Videre ville vi fylt på med flere større steiner enn de som allerede ligger der, slik at beplantning og
steiner fyller bedre ut. Og dette vil garantert bli betraktelig rimeligere enn det forslaget som Frodig
Hagedesign kom med, da det viser et helt annet «bilde» enn dagens fremtoning. Vårt dilemma var at
budsjettet ikke strakk til for å fylle på nok planter og store elvesteiner i første runde. Vi må også
huske på at planter begynner som små og vokser seg til etterhvert.
* Vi har sett på L-feltet, der Frodig Hagedesign foreslår barlind som hekk. Den vil bli veldig høy, bred
og tett og vil kreve stadig vedlikehold i form av beskjæring. Derfor ønsker vi å gå bort fra dette
forslaget.
* Vi kan gjerne komme med forslag til hva som kan/bør gjøres i hvert enkelt felt på våre
fellesområder. Da vil vi ta utgangspunkt i det som allerede står der og ta vare på de buskene som
fungerer, ta vekk upassende beplantning og komme med konkrete forslag og antall nyplantinger. Vi

ser det som svært viktig at det satses mest mulig på vintergrønne og ikke løvfellende busker, både for
å slippe at løv legger seg på jorden og inviterer til ugressvekst, men og for å gi et frodig inntrykk hele
året igjennom. Blant de vintergrønne buskene finnes det flere varianter som kommer med
årstidsvariasjoner i fargene, som bl.a. små rododendron og pieris, som vi allerede har en del av rundt
omkring på Midtunhaugen.
* Elvestein er et viktig element som vi foreslår å benytte i de fleste bed. Da unngår vi å beplante
ytterst langs veikanten, der planter erfaringsmessig dør ut pga saltingen. Steiner må kunne bestilles
enten hos Arna Jordsortering eller enda bedre hos Eikner Naturstein, som ligger rett i nærheten. Og
så må de bringe og legge steinene der vi har bestemt det.
* Vi vil foreslå å innhente anbud fra forskjellige firma som kan være behjelpelig med å stå for
plantingen, som f.eks. Arna Jordsortering, BOB eller event. andre. Om de henter plantene og står for
hele prosessen, eller om hagesenteret leverer og så tar «vårt» firma det derfra, er et åpent spørsmål.
Kan nevne at da det skulle legges duk og bark på feltene C og D, innhentet forrige styre v/ Leif
Nordgård anbud fra 3 aktører og Arna Jordsortering kom klart best ut og utførte jobben på en god
måte.
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2. Område C med kommentarer

Grep: Vintergrønne busker gir skjerming året rundt og sesongendringer sikres med noen løvfellende
busker som vil gi kontraster med blomstring og spennende bladverk. Mellomhøye trær vil bli særlig
vakre her med så mye himmel som bakgrunn, og vil samtidig gjøre at omliggende boliger ikke
fremstår så massive.
Irene og Liv kommentarer: Dette ser fint ut sommer/høst. Men de elementene som skaper
fargevariasjoner her er løvfellende og greinete senhøst/vinter.
Beplantningen må trekkes litt inn fra kanten.
Vi er også usikker på hvor mye område mot veien der er til beplantning, ettersom veien skal utvides.

3. Område C og D med kommentarer

Kommentar v/Irene og Liv:
Løvfellende trær og busker bør unngås. Her er det ganske mange. Løv blir til jord som er
grobunn for ugress.
Det betyr luking. Og løvfellende buskene ser ganske begredelige ut vinterstid.
Bestrebe å få det mest mulig vedlikeholdsfritt, dvs minst mulig luking og beskjæring.

4. Område E m/steiner med kommentarer

Alternativ utforming - steinelementer og kun tre-fire ulike busker. Noe enklere å holde, men
gir mindre årstidsvariasjoner.
Irene og Liv kommentarer: Vi synes dette ser litt trist ut. Steinene ligger i en «røys» og lite
fargevariasjoner. Berberis gir variasjon, men den er løvfellende og grissen vinterstid.
De 4-5 Laurbærhegg «Etna» (?) bak treet blir litt kompakt og gir ikke noen
fargevariasjon/årstidsvariasjon. Vi håper ellers at det ikke er planlagt å plante Laurbærhegg
istf rododendron. Laurbærhegg er fin, men blir meget bred og temmelig høy og gir ingen
årstidsvariasjon (jvf de 3 som står i D feltet visavis nr. 41 – 43.

5. Område E u/steiner med kommentarer

Irene og Liv kommentarer: Dette ser friskt ut med fine fargekombinasjoner. Men her er det 3 typer
busker som er løvfellende og det blir glissent og «transparent» senhøstes / vinter. Vi vil anbefale
vintergrønne vekster som gir farge-/årstidsvariasjoner
Og – svingen i forlengelsen er ikke tatt med ? Det er også blant det første som møter beboere og
besøkende.
Der er det et stort vedlikeholdsetterslep. Busker og ugress vokser fritt, slik som ask, bulkemispel
(svartelistet), geiterams mm.Andre busker som Forsythia etc bør beskjæres.

6. Område M m/steiner med kommentarer

Grep: Oppstamming av vintergrønt for å fremheve stammer og gi rom for lek. Spirea på
nedsiden byttes ut med en vintergrønn, lavere beplantning som vil gi mer variasjon. Den
skaper også et skjørt under løvfellende busker som vil skjerme for synlig jord om vinteren.
Kommentarer Irene og Liv: Blir litt «tungt» med massiv grønn beplantning foran
rododendron. Ville heller «avrundet» med et par lavere rododendron. Eksisterende
rododendron bør bli foryngelsesbeskåret og blir da frodigere.
Her – som i alle andre felt, må beplantning trekkes litt inn fra kanten. Det ser frodig ut når
det nærmest henger utfor, men vil bli ødelagt av salting.

