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Til styret i ØHV  
Referat fra Lekeplassutvalget pr. 26. mai. 2020 kl. 1800 i Trosterudveien (Vedlagt) 
Innspill til styret for videreføring av prosjektet «Storstua» 
 
 
Referent: Inger Lise Skogbakken, Styremedlem ØHV 
Til stede: Ole-Johan H, Venche A, Kjell-Erik Å, Helen S,  

Inger Lise S, Roar L, 
Forhindret: Nikolai S 
 
 
Sak Storstua, Skisseforslaget, til nå  
 Vedlagt følger selve referatet fra møtet. Dette var en gjenopptakelse fra tidligere 

møte, grunnet en misforståelse i forbindelse med selve saksbehandlingen. 
Illustrasjon og kort beskrivelse er med i vedlegget. Ideutkast fra tidligere fase av 
ideutviklingen finnes også i arkivene og på hjemmesiden.  
 
Hele prosjektet for Storstua gjelder ideer om å utvikle øvre lekeplass, fra et 
«forfallent lekeområde, til en permanent sosial flerbruks møtearena for små og 
store familier, med lekearealer og lekeapparater, ballplass, samlingsplass med 
utemøbler og grill, parsellhager, naturopplevelser, og kanskje utekino?».  
Mer informasjon kan leses på hjemmesiden og i Årsmeldingen til GF 2020. 

 
Sak Storstua, Skisseforslag, realisering  
  
 Det er en forventning om at prosjektet engasjerer familier til å delta med dugnader, 

både i utvikling og bruk / etterbruk. Det er også forventet at syret bidrar med hjelp 
for å motivere og rekruttere frivillige. Vi tenker oss en «åpen dag for medvirkning», 
på Øvre lekeplass, med snekring, lek, trim og pølser på grillen. 

 
 Prosjektets størrelse er såpass stort at det er planlagt utviklet, skritt for skritt, i tre 

faser over 2 år, hvorav fase 3 blir i GF-året 2021 (med de tyngste kostnadene). 
Budsjett for fase 1 og 2 er samlet kr. 60.000 fra ØHV og kr. 60.000 fra bydel Alna. 
Begge deler er sikret etter Alnas innvilgning av Bymiljøutviklings-midler for 2020. 
Fase 1 og 2 er vårdugnaden og «lettere nye initiativer».  

 
 Iver og aktivitet i fase 1 og 2 samt konkretisering av tiltak i fase 3 må være klare til 

ny vurdering mot slutten av 2020, med eventuell ekstraordinær GF ca. februar, 
med ny søknadsfrist på vårparten 2021. Et krav til tiltak i fase 1 og 2 er at det ikke 
etableres store hindringer for utvikling i fase 3. 

 
 I planmøtet 26. juni ble det nevnt flere spørsmål om detaljer ved utformingen av 

helheten. Se også referat fra 16. april, beskrivelser av lekeområdet. Dette tar vi 
med oss fra fase 1, inn i neste nivå detaljutforming og budsjettering, fase 2. 
Det viktigste nå er å få styrets godkjenning for fase 2. 

 
Hilsen Lekeplassutvalget v/ Inger Lise 
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