Håndbok fra
ordenskomiteen
Solvang kolonihage avd 2
Hva, hvordan, når …………….

Område

Hva

Hvordan

Utsiden og langs
gjerde eller hekk og
inntil midten av
veien.

Fjerning av
ugress, mose
og jord.

-fjern all jord/humus fra veien, for å hindre
at gress og planter etablerer seg på og i
asfalten.
-Ved hekkklipping er det viktig å feie bort
alle rester på asfalt for å hindre jorddanning.
-bruk flat-spade med å spa langs med
asfalten for å fjerne jord som har dannet seg
oppå asfalten.
-bruk stiv kost for å fjerne mose og
jordrester som blir liggende på asfalt etter at
spade er brukt.
-bruk forsiktig et stikkjern for å fjerne ugress
i sprekker, dra ikke med deg asfalten.
- Kokende vann kan helles direkte på
spirende ugress for å drepe det.

Verktøy

Når

flat
spade

stiv kost
Ugressfjerne redskap

NB – bruk ikke salt på asfalten, den løser
opp asfalten. Den renner ut i jorden og er
ikke bra for jorda vår og dyreliv.
Hekk
Maks høyde 140
cm.
Maks bredde 50
cm.

Stell og klipp av
hekk.

Beskjæring og fornying av gammel hekk:
Etter mange år har hekken lett for å bli både
høy og for bred i toppen. Dette resulterer i
at det kommer for lite lys ned til bunnen av
hekken, og hekken blir glissen og naken
nederst. For å motvirke dette klipper vi den
kraftig inn på sidene og på toppen, slik at
toppen er smalere enn bunnen.
Denne tilbakeskjæringen må gjøres
SENHØSTES etter løvfall, vinter eller vår før

manuell hekksaks

grensaks

- Ved å feie ofte hindrer vi at jord dannes
og asfalt går i oppløsning.
- god vane kan ikke gjøres for ofte 

hekken spretter.
Da vil hekken bryte lenger inne når vi da
klipper igjen før St.hans, og den får en slank
fin form.
Om hekken er veldig overgrodd , bør
beskjæring skje gradvis over flere år.
Det kan være smart å skjære enkelte tykke
gamle grener helt ned for å stimulere
planten til å skyte fra rota.

Elektrisk hekksaks

Nabogrense

Luke og holde
orden i nabogrenser.

Hold ugress nede ved grensene mellom
parsellene.

En god ting kan ikke gjøres for ofte 

Trær

Beskjæring av
trær.
Nærings
fremmende
tiltak.

-Trærne skal holde en høyde som ikke går
over hyttas møne, eller over 4m.
- Trærnes grener skal holdes innenfor sin
egen tomt. Dette gjelder nabotomt og ut i
veiene.
Målet med beskjæring er å redusere høyden
på trekronen og redusere antall grener slik
at kronen blir luftigere og lyset kommer til
frukten, slik at både smak og kvalitet blir
bedre.
Alle vertikale grener fjernes og mest mulig
horisontale grener spares. Unge grener
produserer best frukt og er derfor lurt å
bygge opp nye unge horisontale grener.
Når vi driver frem unge nye horisontale
grener, kan vi etter hvert fjerne de gamle

-Epletrær beskjæres helst på
senvinter/tidlig vår.
- tynning/fjerning av toppskudd; hele
sesongen.
- Plomme-. Kirsebærtrær beskjæres tidlig
høst.

tykke grenene som ikke bærer bra med
frukt. På denne måten kan vi fornye hele
trekronen over tid.
Det er mest oversiktlig å beskjære treet når
treet står uten blader, men vi kan med
fordel fjerne van-/toppskudd hele sesongen.
Da blir det mindre å beskjære neste år, og
frukten blir mye søtere i smak, da den
eksponeres mer for sol.
Juni bør antall eplekart reduseres slik at de
største og feilfri henger igjen. Dette fører til
at eplene blir større og bedre smak 
Dette er spesiellt viktig for plommer. Om
ikke du tynner plommer, kan hele treet
knekke under vekten av alle fruktene, og de
vil gi frukt kun annethvert år.
Busker

Beskjæring og
fornying av
prydbusker.

Tidspunktet for beskjæring av busker
bestemmes av når busken blomstrer.
Blomstrer de tidlig på våren, beskjæres de
rett ETTER blomstring.
Busker som blomstrer sensommer og høst,
dvs at de blomstrer på årets skudd; de kan
beskjæres tidlig vår, som f. eks
sommerfuglbusk og syrinhortensia.
Lave busker kan formklippes , mens større
busker er penest frittvoksende.
Etter at busken er blitt en del år kan du med
fordel sage noen av de eldste og tykkeste
grenee helt ned til bakken/basis, slik at
buskene fornyes på denne måte. Den bryter
da med nye skudd fra rot eller der du
skjærer ned til.

Tidlig blomstring – beskjæres etter
blomstring.
Sen blomstring sommer eller høst _
beskjæres tidlig vår.

Vegetasjon ut mot
Sognsveien.

Fjerning av
vegetasjon ut
fra netting –
gjerde.

-All vegetasjon som vokser ut fra gjerde mot
Sognsveien skal fjernes jevnlig.
- Husk at vegetasjon som vokser over gjerde
i høyden skal og fjernes.
- Dette er det og vegvesenet som har pålagt
oss.

Dette gjøres jevnlig i hele sesongen.

Manuell hekksaks.
Andre
beskjæringsutstyr.

Plen

Skjøtsel av plen
og klipping.

Forhindre frøspredning av ugress; ved å
klippe før ugresset blomstrer.
Gjødsle flere ganger i året for grønn, sunn
plen. Bruk gjerne Algomin plengjødsel.
Kalking kun hvert 4. år.

Hele sesongen.

Parsellen generellt.

Fjerne rot og
materialer fra
parsellen.

Bruk kvistbil som kommer til hagen for å bli
kvitt hageavfall.
Kapellveien er nærmeste sted der vi kan bli
kvitt rot som ligger i hagen.
Bygningsartikler kan leveres på Brobekk.

Bruk kvistbilen aktivt !

Kompost i hagen

Tildekking av
komposter i
hagen.

Det er tidvis rotter i hagene. NB: ikke
matrester i komposter.
Vi skal ha lukkede komposter og ikke åpne
komposthauger. Dette er for å forhindre at
vi får mer invasjon av Iberia sneglen og
rotter.

Hytta utvendig

Ny maling
trengs på hytta.
Vindusruter
knust.
Takrenner bør
repareres/nye.

Diverse annet på
parsell.

Postkasse.
Gjerde/Port
Hyttenummer.
Flaggstang

Hytte som står med gammel flassende
maling forringes i trematerialet.
Vinduene i hyttene våre er hyttas øyne. Ta
vare på dem, og bytt knuste ruter.
Fjern løv og mose fra takrenner, slik at
vannet renner der det skal, og ikke inn på
hyttas treverk. Ødelagte takrenner gjør og at
hyttas treverk forringes om vannet renner
inn på det.
Postkasse er for at styret skal kunne få
levert eventuelle papirer.
Porten skal kunne lukkes, for ikke å stå ut i
veien. Det er jo fullt mulig med et tau om
porten ikke helt passer .
Hyttenummer skal være på hytta, og synlig.
Om man har flaggstang på parsellen sin bør
det henge vimpel i denne eller flagge ved
anledninger. Det ligger forventninger i
luften med en flaggstang .

Med hilsen
Per Stray , Østveien 223

Tone Taxt, Vestveien 155

per.stray@gmail.com

Taxt@hagerom.no

Butikken Molo på Frogner har mange
produkter for vedlikehold og restaurering
av hyttene våre, og mye mer morsomt.
Nettsted for inspirasjon og tips ang hage og
hus, restaurering vinduer med mye mer
www.gamlehushageroginterior.no

