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Til styret i ØHV 
Referat fra møte om Lekeplasser i ØHV, 24. mars 2020, kl. 18.00 på Øvre Lekeplass. 
 
 
Referent: Inger Lise Skogbakken  
Til stede: Roar Lüthcke, Ole Johan Hildre, Venche Asp, Kjell-Erik Åmold,  
 Inger Lise Skogbakken 
Forhindret: Helen Svensson, Nikolai Sabel 
 
 
Møtet med Lekeplasskomiteen ble avholdt på øvre lekeplass, grunnet retningslinjer i forbindelse 
med Koronaviruset. 
 
Roar gikk igjennom innkallingen/agendaen og ga en kort oppsummering av innkomne forslag fra 
gruppen. Det var enighet i gruppen om at jobben nå vil være å samle dette til en skisse til en tenkt 
«STORSTUE», som bør stå ferdig en gang i 2021. Skissen bør ta med seg ca. arealfordeling for 
alle stasjonene, inklusiv ev. ønsket vern av trær o.l. 
 
Budsjett 2020, for øvre og midtre lekeplass, er kr. 60.000, -, hvor midlene er tenkt fordelt mellom 
restaurering/oppgradering av eksisterende apparater/stasjoner og nye apparater/stasjoner. I tillegg 
kommer eventuelle midler fra kommunen.  
(Ref. søknad til bydel Alna. Roar informerte om at søknad om midler ikke har blitt mottatt/registrert 
hos kommunen. Han er i dialog med dem for å få dette i orden.) 
 
For videre fremdrift ble det bestemt følgende: 

 Dugnaden den 23. og 24. april er en fin anledning til oppstart av arbeid på 
lekeplassene. 
Det vil være mulig å hente inn hjelp fra Wojcieck. 

 Kjell-Erik tar kontakt med Espen Frøvik for å planlegge oppgaver, på midtre og øvre 
lekeplass, som kan utføres på dugnad. Må koordinere med «STORSTUA». Han tar 
også kontakt med småbarns foreldre i området, for å medvirke i dette arbeidet.  
Forslag til fremdriftsplan sendes Inger Lise og Roar før påske. 

 Venche og Ole Johan tar kontakt med Nikolai og Helen for videre arbeid med skissen til 
«STORSTUE». Nytt samlet forslag sendes Inger Lise og Roar før påske. 

 Alle bekreftet at de hadde kopier av de mottatte utkast (fra Espen, Kjell, Helen, Nikolai, 
Venche og Ole Johan 

 
Ole Johan informerte om at gjerdet på enden av rekke A, sameie II, skal rives. Dersom jordvoll ved 
ballplassen fjernes, vil dette gi en bedre mulighet for utnyttelse av disponibelt areal.  
Gruppen som jobber med endelig forslag til «STORSTUE» bør også se på alternative underlag på 
en eventuell ballplass. Det ble bland annet nevnt matter/underlag som ligger i trapper i 
«storebakken» ned til Trosterud senter. Det må også tas stilling til drenering. 
 
Styret vil informere GF om arbeidet som er gjennomført i Lekeplasskomiteen så langt. Forslaget til 
«STORSTUE» vil bli informert om, men vil ikke være en egen sak i GF før 2021. 
 

 
Møte ble avsluttet kl. 19.00 
 
Referent: Inger Lise Skogbakken, Styremedlem i ØHV 


