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THOMAS HEFTYES PLASS – FELLING AV TRÆR 
 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i møte 10.5.11: 
 
SAK  113/11 
 

THOMAS HEFTYES PLASS – FELLING AV TRÆR 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er svært fornøyd med at den lange prosessen med å få i 
stand en oppgradering av Thomas Heftyes plass nå går mot slutten og at 
plassen beregnes å være ferdigstilt i løpet av inneværende år. 
 
Bydelsutvalget mener felling av fire bjerketrær i forbindelse med 
rehabilitering av Thomas Heftyes plass er godt begrunnet gjennom 
planprosessen, og støtter opp om endelig plan som nå er i 
gjennomføringsfasen. 
 
Forslag fra Ulf Hordvik (H): 
Plan for oppgradering av Thomas Heftyes plass innebærer at alléen i 
Elisenbergveien som er en av Oslos eldste gater brytes ved at det felles 
fire trær. Det skal plantes nye trær i en klynge som ytterligere 
bryter med alléen. 
  
Byantikvaren bemerker bjerkealléen historiske betydning og dens viktige 
tilhørighet. Områdets Vel-foreninger går også i mot felling av disse trær. 
  
BU-Frogner støtter Byantikvaren og Vel-foreningen syn, og går nå mot 
felling av disse trær og ønsker at Elisenbergveien som allé skal 
opprettholdes. 
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For øvrig viser vi til vårt enstemmige vedtak av 27. april 2010 der vi ikke 
anbefaler bruk av lys granitt som på Vinkelplassen. Vi har erfart at denne 
typen granitt blir fort skitten og stygg, og er vanskelig og dyr å 
vedlikeholde. Derfor ønsker vi at et annet materiale som er godt egnet for 
enkelt vedlikehold benyttes. 
  
Forslaget fra Høyre ble vedtatt med 14 stemmer for (7H, 2F, 2V, 2A, 
1SV) og 1 stemme mot (1A) 
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