
Solbukta Vel                      9/01 
 

Til alle beboere og hytteeiere 
 
 

Vil du være med å stanse gjengroingen av Solbukta? 
Fell et tre du også! 
 
I Solbukta er det mange trær. De blir stort sett stadig flere, og stadig høyere. Selv om vi alle 
liker trær, kan det bli litt i meste laget når kjente utsiktssteder forsvinner – og skyggene blir 
lengre og lengre. 
 

De trærne som kaster mest skygge hos deg (eller stenger mest for din utsikt) står ofte på 
naboens tomt. Men hos deg står det kanskje andre trær som er et problem for en annen 
nabo? 
 

Skal vi ta et løft for å slippe til mer lys og luft i området vårt? 
 

Solbukta Vel oppfordrer alle til å gå over tomten sin i høst (helst før løvet faller) og se hva 
de kan unnvære av trær og kratt. Det du ikke kan fjerne selv, ønsker vi nå at du ”melder 
inn” på vedlagte skjema, så skal vi organisere en fagmessig felling og fjerning av det som 
ønskes. 
 
 

Store trær 
 

De fleste kan ikke felle trær selv, og særlig ikke de største trærne, de som er mest 
dominerende. Noen trær kan være risikable fordi de står nær ledninger eller annet, og 
nettopp derfor er det viktig å få felt disse eller iallfall tynnet dem ut. 
 

Solbukta Vel vil derfor inngå en avtale med Jan Gulbrandsen, som i løpet av vinteren vil felle 
de trærne og utføre det arbeidet dere har uttrykt ønske om. Gulbrandsen tar seg også av 
vanskelige trær og risikable grener. 
 
 

Hva koster det? 
 

Et organisert fellingsprosjekt gjør at prisen blir lavere enn om hver enkelt skulle bestille 
felling og kvisting av et tre. Likevel vil det jo koste penger. Hvor mye, varierer sterkt med 
oppgaven og tiden som går med. Som en veiledning kan du regne fra et par hundre kroner 
for bare felling av et greit tre, opptil rundt 1500 kroner for et vanskelig tre som både skal 
felles, kvistes, kappes opp og hvor alt skal kjøres bort. Kan du gjøre etterarbeidet selv, 
sparer du penger. 
 

De nøyaktige kostnadene er det ikke mulig å fastslå før jobben gjøres. Gulbrandsen vil gi en 
oppgave til vellet, som gjør opp med ham og sender faktura til hver enkelt. 
 
 

Hva skal du gjøre? 
 

Ta en runde på tomten din, merk tydelig hvilke trær som skal felles, notér hva du ønsker 
utført, fyll ut bestillingsskjemaet og legg det i Solbukta Vels postkasse (ved Korsveien), helst 
innen 10. oktober. Vi vil orientere om resultatet på oppslag. 
 

Merkingen utfører du i brysthøyde med maling, farvede pappskiver, farvet bånd, tau eller 
hva som helst som er tydelig og solid og tåler regn. Bruk farvene som fremgår av 
bestillingsskjemaet. Merkingen bør være på plass før 1.11. 
 
Ta et tak for et åpnere Solbukta! 
   Solbukta Vel 
Dette skrivet er lagt i postkassene til dem som har postkasse i Solbukta. Ole Mjelva 



Til Solbukta Vel   9/01 

 
Bestilling av trefelling m.m. 
 
Jeg ønsker følgende utført på min tomt: 
 

  stk. trær skal ikke felles, bare toppes/kvistes (de er merket med RØDT). 

Nærmere anvisning er festet på stammen. 
 

  stk. trær skal bare felles (merket med GRØNT). Resten ordner jeg selv. 

 
 

  stk. trær skal felles, kvistes og kappes opp i kubber (merket med BLÅTT). 

Fjerning og opprydding ordner jeg selv. 
 

  stk. trær skal felles og fjernes (merket med GULT), og alt etter dem skal 

ryddes og kjøres vekk. 
 
 
Tilleggsopplysninger:  ___________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Eiendommens g.nr./b.nr.: ______ / _______  Adresse: ________________________________ 
 
Adkomst/innkjøring ligger ved ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Regningen sendes til ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Dato: ______________________   Underskrift: _______________________________________ 
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