Solveien 14
Familie på fire drømmer om hageidyll

Januar 2019

HAGEDESIGN SOLVEIEN 14

1

Solveien 14
Familie på fire drømmer om hageidyll
Bakgrunn
Vi flyttet inn i huset sommeren 2010. Da var hele hagen gjengrodd. Det var et
villniss, hvilken som helst toåring kunne forsvinne i kaoset om man ikke passet
på. Man kunne likevel ane noe om at hagen hadde hatt en storhetstid, for det
fantes spor av flotte blomster, bærplanter og frukttrær, samt flere trapper til
nedre del av hagen. Det sies at hagen har vært én av Ås´ flotteste, da Herr
Holmsen (som bygget huset i 1957) fremdeles levde.

Da vi flyttet inn trengte også huset renovering. Vi valgte derfor å gjøre hagen så enkel som mulig ved
å planere og legge gressplen på hele nedre del (bilde: okt 2018).

Om familien
Siden vi flyttet hit er vi blitt en familie på fire. Begge barna går i barnehage, så
hagestell er ikke så lett å finne tid til. Vi drømmer om funksjonell hageidyll. En
brukshage hvor barna kan holde på i flere timer uten å kjede seg, slik at vi
voksne innimellom får frigitt tid til å stelle med hagearbeid. En koselig hage
hvor vi kan invitere familie og venner til aktiviteter, late dager og sosiale
sammenkomster på tvers av generasjoner. Vi erkjenner at vi ikke har de samme
evnene som Herr og Fru Holmsen. Vi har heller ikke rikelig med tid
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tilgjengelig, siden vi begge jobber fullt (og ofte mer enn fullt) i Oslo. (Derfor
drømmer vi også om robotklipper, men det er ikke mulig i dag.) Men vi skulle
veldig gjerne gjort rett på husets første eiere, og gjenskapt noe av den historien
som en gang fantes på tomta. Vi ønsker å løfte hagen til et nivå som gjør litt stas
på det som tidligere var, og samtidig til et nivå som er overkommelig for oss å
holde i stand, vedlikeholde og på sikt kanskje utvikle og gjøre enda bedre.
Kort om oss
Husets far: Oppvokst i Nordby. Er delvis vant med hus og hage. En uredd sjel
som gyver løs på oppgavene, også de han tidligere aldri har hatt befatning med.
Drømmer om et oppholdssted på «platået» i nedre del av hagen. Elsker aktivitet,
og vil gjerne spille fotball, kubb, volleyball i hagen på sommeren, og ake, stå og
hoppe på ski i hagen på vinteren.
Husets mor: Oppvokst i Groruddalen. Ikke vant med hus og hage. Evig optimist
som tenker at alt kan læres. Liker å være ute og holde på. Deler husfarens
drømmer for hagen, men er i tillegg opptatt av at hagen skal funke for barna
allerede nå - uten kontinuerlig oppsyn. F.eks. et lekehus som også kan fungere
som hageputeoppbevaring på vinteren.
Husets 5-åring: Begynner på skolen til høsten. Drømmer om sklier og husker,
vannkrig og radiobil. Elsker trampolinen, men liker ikke å være på den alene.
Vil alltid at det skal være noen i umiddelbar nærhet. Er blitt mer og mer glad i
fotball, håndball og ski. Gjerne i hagen.
Husets 2-åring: Elsker dukker, vogner, kopper og stell. Og ballspill. Er mer
selvgående enn eldstejenta, men trenger oppsyn og at vi er i umiddelbar nærhet.
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Bilder av hagen (nedre del)

Rødt område ønsker vi en vedlikeholdsfri løsning (robotklipperen klarer ikke hellingen).
Gult område ønsker vi en trappeløsning.
Blått område er «platået» som vi ønsker å utvikle til eget oppholdssted.
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Bilder av hagen (nedre del)

Trampolinen tror vi må bli stående fordi sikkerhetsnettet bygger ganske høyt (det går en strømledning
til huset tvers over tomten som ikke er synlig på bildet) og det er flateste del av hagen.

Rødt område må gjøres bredere og tilpasses slik at robotklipperen kan klatre den veien mellom øvre
og nedre del av hagen for å klippe. (Det svarte området ønsker vi «vedlikeholdsfritt», altså ikke
gress.)
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Prosjektbeskrivelse
Prosjektnavn

Extreme makeover: Hageidyll Solveien 14, 1434 Ås

Beskrivelse

Familie på fire trenger hjelp og inspirasjon til å vite hvordan det kan
bli, og hva som kan og bør gjøres - og prioriteres for å forvandle
hagen fra stor og trist, til innbydende og flott uteromsidyll.

Effektmål:

Hageidyll som gjør at både voksne og barn ønsker å være ute hele
dagen. En hage for sosiale sammenkomster hvor generasjoner kan
kose seg - samtidig.

Resultatmål 1:

Husqvarna robotklipper skal kunne bevege seg mellom øvre og nedre
del av hagen og gjøre jobben uten problemer.

Resultaltmål 2:

Vedlikehold som er overkommelig for en småbarnsfamilie.

Resultatmål 3:

En hage som er pen fra april til september. Gjerne med blomster som
blomstrer på ulike tidspunkter.

Resultatmål 4:

Planter og vekster som ikke krever flere studiepoeng for å holde pene,
og som ikke dør dersom de ikke vannes ila to uker på sommeren.

Omfang

Hagens øvre del (øst-syd), men hovedvekt på hagens nedre del (vest).
Eventuelt andre forbedringer på fremsiden av huset (langs Solveien).
Et design som gjør at vi (evt. med hjelp av venner) klarer å gjøre mye
av etableringsjobben selv, slik at kostnadene kan holdes nede.

Økonomiske rammer

Den totale etableringskostnadsrammen må ikke overstige 200,000 kr.
Ved særskilte tilfeller kan økte kostnadsrammer vurderes.

Interessenter og avhengigheter

Familien, foreldre, svigerforeldre, naboen i Solveien 12.

Andre stakeholders

Naboen i Fjellveien og Åsinger som kjenner til hagens opprinnelige
historie fra Holmsens tid.

Suksesskriterier

Barna skal kunne leke og kose seg uten at vi voksne trenger å være
aktivt deltakende eller sikkerhetsvakter.
Vi skal kunne holde på med hagearbeid relativt uavbrutt eller lese
avisen uten å være redde for barna.
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