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FRIVILLIGHETSMIDLER 2020 RØA VEL – OPPRUSTING AV GRØNN LØKKE OG 

LEKEPLASS 
 

Vi viser til Røa Vels søknad 14. februar 2020 om frivillighetsmidler til opprusting av grønn løkke og 

lekeplass i Finnhaugsveien (”Finnhaugen”) og brev fra Bydel Vestre Aker 26. mai 2020 med vedtak 

om støtte på kr 15 000.  Røa Vel er veldig takknemlig for mottatt støtte fra bydelen og vi vil med 

dette gi en kortfattet rapport om gjennomføringen av prosjektet. 

 

Røa Vels ambisjon for prosjektet var i henhold til søknaden var: 

a) Rydding og klipping av busker, kratt og gress.  

b) Utplassering av parkbenker  

c) Utplassering av noen enkle lekeapparater.  

d) Planere en liten fotball-plass for de minste og sette ut små mål.  

e) At skjøtsel kommer inn i faste former i regi av bydel Vestre Aker  

 

Med basis i en estimert utgiftsramme på kr 90 000 søkte vi om kr 50 000 i frivillighetsmidler og det 

var lagt inn støtte fra Røa Vel på kr 25 000 og gaver bidrag fra andre på kr 15 000. Som forutsatt i 

søknaden, er prosjektet tilpasset den endelige og lavere økonomiske rammen. I samråd med den 

etablerte nabogruppen ble tiltak a, b og d prioritert.  

 

Samlede kostnader ble kr 24 910, jf. spesifikasjon i vedlegg 1. Arbeidet ble utført på dugnad og 

prosjektet ble ferdigstilt høsten 2020, med noen sluttarbeider våren 2021. Resultatet ble veldig bra, 

og plassen har vært flittig brukt. Se bilder i vedlegg 2. 

 

I år har nabogruppen stått for det løpende vedlikeholdet av plassen, med klipping av gress, etc. I høst 

har vi hatt en dialog med BVA, og slik vi forstår, er det igangsatt en prosess for å få det løpende 

vedlikeholdet fremover inn på skjøtselsplanen til bydelens entreprenør fra våren 2022. Vi håper dette 

går i orden. 

 

I sum har opprustingen av Finnhaugen, etter Røa Vels oppfatning, blitt et vellykket prosjekt, 

gjennomført i et godt samarbeide mellom beboere, Røa Vel og Oslo Kommune v/Bydelen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Svenn Erik Forsstrøm (elektronisk signert) 

Styremedlem og leder for arbeidsgruppen Grønne lunger i Røa Vel 
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Vedlegg 1 

 

OPPRUSTING AV FINNHAUGEN LØKKE OG LEKEPLASS 2020 

 

REGNSKAP 
 

 

Kostnader Beløp  

1. Leie av container 6 690 

2. Fotballmål, 2 stk 13 630 

5. Parkbenker, 2 stk 4 590 

SUM 24 910  

 

 

 

Finansiering Beløp 

1. Bydel Vestre Aker  15 000 

2. Røa Vel  9 910 

SUM 24 910  

 

 

Arbeidet ble utført på frivillig dugnadsbasis.  

 

 

 



 

 

Vedlegg 2 

OPPRUSTING AV FINNHAUGEN LØKKE OG LEKEPLASS 2020 - BILDER 

 

 

 

 

 

 


