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Formål 

Formålet med befaringen var for styret å se på hva som så langt er blitt gjort og hva som bør gjøres i 

fortsettelsen for at dette igjen kan bli en sosial møteplass for beboerne i nærområdet.  

Status 

Lekeplassen har i en årrekke forfalt og grodd igjen. I forbindelse med ferdigstillelser og 

oppgraderinger av lekeplasser i Eltonåsen har det også vært ønskelig å rehabilitere lekeplassen i Lina 

Nordbys veg. I våres ble det tatt initiativ til å ta ned trær og busker, rydde og planere plassen. For å 

komme til ble det også anlagt enkel grusvei inn fra østsiden. Igjen står en sandkasse, en dumpehuske 

og skjelettet til et pendelapparat. Husken er tatt ned, men kan settes opp igjen med ny toppstokk.   

Fortsatt gjenstår noe arbeider for at det igjen skal bli attraktivt å bruke plassen, så som grusing, 

anlegging av plen, bedre kanting mot naboene, planting av busker, mm.  

Styret ble orientert om at det for tiden ikke er så mange barnefamilier i nærområdet. Behovet for å 

få opp nye apparater synes derfor ikke å være spesielt presserende. Imidlertid er det ønskelig å 

reetablere og vedlikeholde dette som en sosial møteplass.  

For øvrig kan det være naturlig å se plassene i Dora Sindings veg og Lina Nordbys veg i en 

sammenheng – at førstnevnte først og fremst blir en aktivitetsplass, blant annet for fotball og 

volleyball, mens lekeplassen i Lina Nordbys veg fortsatt skal være en lekeplass med mulighet for 

oppgradering på sikt.   

Om midler og egeninnsats 

Vellet har allerede brukt betydelige felleskapsmidler på det arbeidet som så langt er utført. For 

videre prosess forutsettes det derfor stor grad av egeninnsats (innhenting av eksterne midler via 

fond, dugnad, etc.). Vellet kan i 2013 imøtese mindre utlegg (jord, grasfrø, etc.), forutsatt en konkret 

plan fra beboerne lokalt. Denne må foreligge velstyret innen årsskiftet om en skal få det inn i 

budsjettet for 2013.  Planen kan med fordel være trinnvis: Hva må til for at plassen skal kunne tas i 

bruk med det første. Hva ønsker en så å få plass - både på kortere og lengre sikt.    

Forslag  

Plassen i Lina Nordbys veg skal igjen bli en sosial møteplass for beboerne. Beboerne må selv ta 

initiativ til å fremme ønsker og skisse til plan overfor velstyret.   

 



Prosess 

De oppmøtte ble enige om følgende prosess.  

1. Velstyret formulerer et brev til beboerne i Lina Nordbys veg og i tilstøtende del av Cathinka 

Gullbergs veg. På vegne av beboerne vil Frank Elstad i LNV 2 distribuere dette lokalt.  

2. I brevet vil beboerne bli invitert til møte, hvor de blir 

a. orientert om status (dette referatet, mm).  

b. bedt om å nedsette en arbeidsgruppe som skal stå for prosess og fremdrift.  

c. oppfordret til å komme med innspill til plan, herunder fremdrift, behov (støtte til 

innkjøp) og egeninnsats (søke om midler, dugnad).  

3. Velstyret vil behandle forslag til plan, herunder foreslå hva det vil kunne være rom for å få til  

i 2013. Endelig vedtak treffes av medlemmene på Årsmøtet i 2013.  


