
Hage 2022
Villa Sandhaug

Arbeiderbolig fra 1898

Siste gamle arbeiderboligstrøk i Nydalen

Adresse:

Tverrvei 4, 8

0486 Oslo 



Hvem er vi?

• Knut og Janne, Liv (7) og Lasse (4)

• Knut er skikkelig nevenyttig

• Janne er ordentlig glad i planter,
stauder, busker og trær

• Liv og Lasse er glade i trampolina,
vannspreder og skyggeområder

• Husets fasade totalrenovert og 
tilbakeført til orginal stil. 

• Trapp fra balkongen ned til hagen
kommer våren 2022. 

• En familie med to voksne og tre barn 
disponerer den nederste delen av 
hagen, og er mye sammen med oss 
også. (Lyckliga gatan!)



Skrå hage                 
med mange nivåer

• Ferdigplen lagt sommer 2021. 

• Svært solrikt! 

• Leirejord under matjorden

• Svært staudebed hos naboen hvor man 
ser hva som gror godt også hos oss. 



Hva ønsker vi oss?

• EN PLAN! En helhetlig plan! 

• Et sted for grilling og spising for åtte personer permanent, og 
mulighet for flere. 

• Et sted vi kan mate fugl fra uten at det blir for nært huset.
(Ikke for stort tre, må ikke sjenere naboen.) Gjerne vannspeil 
til vinteren. 

• Stauder og planter, men også trær.

• Plass for plantestell – ompotting, rot. 

• En hage som står til huset, men ikke romantisk/kitch. 

• Ordentlige gangstier (raskeste vei!) rundt i hagen for ungene 
og oss. 

• Utnyttelse av skråning – må kunne lukes om det ikke skal opp 
busk/trær/vedlikeholdsfritt. 

• Kan godt ha plass til litt poteter/gulrøtter.

• Vi er opptatt av miljøet og ønsker oss bievennlig og også  
«rot» for pinnsvin/grevling. Vi er ikke «strigla» på noen måte. 



Rask hagetegning

• Nivå 1 – balkongen

• Nivå 2 – solkroken med drueranka

• Nivå 3 – «trekanten»

• Nivå 4 – trampoline 

• Firkantene på høyre hånd er stien ut fra 
kjellerdøra for leieboer i blått hus. 

• Nivåene er lagt, og vi håper                      
å unngå ny runde med gravemaskin. 

Naboens tomt

Vår tomt



Sett fra balkongen

Varmepumpen bygges inn under trappa.

Muren som står der, står bom fast. 

Det blir tilgang på vann fra boden under
balkongen.

Dagens bod under balkongen er  
midlertidig «byggebod». 



Luneste plassen i by’n

• Mellom vårt hus og naboen er det ei
eldgammel drueranke som har vært der 
i sikkert 40 år. Hvert år kommer det
metervis på metervis med skudd (som vi
nå jobber veldig med å lede vekk fra
den nye kledningen, hehe). Denne 
plassen har vi aldri brukt, for det har
bare vært rot her, men det er det 
varmeste stedet på tomta og det eneste
stedet som er totalt usjenert fra
naboene. 



Hva ønsker vi av 
deg/dere?

• At dere kommer på befaring først!

• Vi kan honorere befaring med 400 kr. 

• At dere har kompetanse på hva som går 
an innenfor hvilke vinkler i skråning. 

• Realistisk tidsestimat på planlegging, 
beskjed dersom det overgår 30 timer.

• “Smidig” metodikk med mange 
avsjekkspunkter. 

• Flere raske håndtegninger/skisser fremfor 
fancy, tidkrevende tegninger.  


