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”Treplan” – forslag til felling/beskjæring og nyplanting

Denne utgaven av Hamborgposten er i sin helhet viet Hamborgs grøntareal – nærmere bestemt trærne – og hva
styret har fått anbefalt fra fagfolk å gjøre på dette området. I tillegg finnes noen forslag til nyplanting,
Mange beboere har et ønske om å fjerne noe av trærne da de tar sol fra verandaer og annen vegetasjon. Det
følger også en del ”søppel” med trær. Andre igjen ønsker å beholde så mye som mulig. Det som er sikkert er at
Hamborg må beskjære og felle innimellom – ellers ”gror” vi helt inne.
Denne sesongen har Hamborg benyttet Hageform (profesjonell anleggsgartner) – de har blant annet jobbet mye
med å fjerne ugress etc fra blomsterbedd og buskfelt (mye har sneket seg inn de siste årene). Styret synes derfor
det var naturlig å ta en befaring med disse på grøntområdet vårt – med tanke på fjerning/beskjæring og eventuell
nyplanting av trær etc.
En del av trærne er faktisk døde – disse blir fjernet. I tillegg til dette har Hageform foreslått fjerning/
beskjæring/nyplanting som beskrevet under. Styret ønsker beboeres syn på denne planen. Fint med skriftlig,
konstruktiv tilbakemelding til styret.hamborg@borettslag.net eller pr brev i styrets postkasse (henger på veggen
ved inngangen til Pilotveien 4).
Det må tas både økonomiske og andre hensyn ifm denne” treplanen” så styret kan ikke love at alle ønskede
tiltak kan iverksettes umiddelbart. Men vi ønsker absolutt dine meninger om saken!

Foreslåtte tiltak:
Pilotveien 8
• Felle furu bak blokken
• Beskjære skogholt bak blokken (lett beskjæring i første omgang)
• Felle gran syd for blokken
• Felle lønnegruppe syd for blokken
• Felle furutrær mellom Pvn 8 og Pvn 10
Pilotveien 10
• Felle lønnegruppe bak blokken
• Felle 2 stk grantrær syd for blokken (disse har nå blitt veldig store)
Landingsveien 11-17
• Felle større og mindre furutrær bak blokken
• Holde vegetasjon nede på kollen bak Lvn 11
• Plante noen nye trær bak blokken (Japankirsebærtrær foreslått)
• Fylle ut hekk mot Landingsveien (granhekk)
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Landingsveien 23-25
• Ta ned buskas v/trapp mot Landingsveien ved Lvn 25 (”renskjære”)
• Felle 3 stk bjørketrær foran blokken (bjørk nærmest innkjørsel til blokk felles ikke)
• Plante 3 nye trær på gress foran blokken (Amerikahagtorn foreslått)
• Plante ny hekk mot Pilotveien (bærsøtmispel foreslått)
Styret ser frem til å høre fra så mange som mulig om dette temaet.
Frist for tilbakemelding er 15 november 2013.
Til info så vil døde trær bli felt i løpet av vinteren 2013/2014.

Styret har nå opprettet egen facebook side for Hamborg –
sjekk følgende lenke https://www.facebook.com/hamborgbrl
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