
Referat fra møte om øvre lekeplass i ØHV, 4. april 2020, kl. 15.00 på Øvre Lekeplass. 
 
Referent: Venche Asp (m/ innspill fra øvrige deltagere på møtet) 
Til stede: Ole Johan Hildre, Helen Svensson, Venche Asp 
Forhindret: Nikolai Sabel 
 
Møtet med utvalget for Øvre Lekeplass gjennomføres iht referat fra Lekeplassgruppa, datert 24.mars. 
Møtet ble avholdt på Øvre Lekeplass, grunnet retningslinjer i forbindelse med koronaviruset. 
 
Nikolai Sabel sier på telefon at han blir forhindret i å delta i møtene grunnet koronakrisen. Han vil 
oppholde seg i Nord - Norge til krisa er over. Han vil allikevel bidra med sitt tegneverktøy for gode 
illustrasjoner av planer. 
 
Temaer vi diskuterte og kom frem til et forslag til: 
 
Jordvollen langs banen mot Sameie 2: 
Jorda fjernes fra jordvollen og benyttes som planering på området på motsatt side. 
Det settes opp rekkverk mellom ballbanen og vei langs Sameie 2. Rekkverket bygges på en måte som 
gjør at turgåere kan gå igjennom uten port.  
 
Ballplassen:  

 Beliggenhet som i dag. 
 Behov og løsning for drenering gjennomføres 
 Det legges asfaltdekke, da dette er løsning som ivaretar flest muligheter for anvendelse av 

banen.  
 Oppgradering av mål og basketballkurv. 
 Det avstenges med en enkel bom inn til banen 

 
La Humla Suse prosjekt: 

 Det anlegges en blomstereng på hele jordvollen mellom ballbane og parkeringsplassene.  
 Øvre Haukåsen Vel melder seg inn nettverket humleambassadører i Groruddalen. 
 Bestiller humlekasser fra La Humle Suse. Arrangerer snekkerverksted.  
 Et annet forslag var å sette opp fuglekasser i nærliggende skog. 

 
Parsellhage: 

 Det anlegges en parsellhage på den solrike plenen mot sør. - mellom parkeringsplassene og 
blomsterengen. 

 Det benyttes pallekarmer for dyrking. Disse bygges opp fra bakken for å sørge for bedre 
oppvarming av jorda og dermed vesentlig bedre dyrkeforhold. 

 Det anskaffes enkle løsninger for drivhus og netting oppå kassene. 
 Det bygges en romslig bod i bakkant av parsellhagen mot skogen. Her kan vi oppbevare deler 

til drivhus, hageredskap, grill, vannledning mm 
 
Vann og strøm: 

 Det er nødvendig med en sommerledning for vann.  
 Det er også svært ønskelig med strømtilførsel 

 
 
 
 
 



Temaer som gjenstår 
 
Det har kommet inn fire bidrag til hvordan utvikle området. Siden alle i gruppa ikke var tilstede var 
det noen punkter vi diskuterte. Vi ble enige om å ha et møte til der Nikolai er med. 
 
Punktene nedenfor gjelder området mot skogen som må diskuteres sammen med Nikolai.  
 
Tribune: (dette er et område som Markagrensa går igjennom. Se forslag som ble diskutert 
nedenfor) 

 Det bygges en tribune mot ballbanen.  
 Denne vil kunne fungere som sitteplasser for samlinger, gi mulighet for trening, og en fin 

avgrensning til området bakenfor mot skogen. Plassen kan gjerne benyttes til grilling..mm 
 
Området med lekehus, huske og sandkasse: 

 Lekehuset oppgraderes. Behov for snekkerarbeid og beis. 
 Sandkassen fjernes. 
 Huskestativ beholdes. 
 Mulighet for kompost  
 Området ligger delvis innenfor Markagrensa, og blir stående som i dag. 

Tribune:  
 Det bygges en tribune mot ballbanen.  
 Denne vil kunne fungere som sitteplasser for samlinger, gi mulighet for trening, og en fin 

avgrensning til området bakenfor mot skogen. Plassen kan gjerne benyttes til grilling..mm 
 
 
 
Det har kommet inn forslag om å hogge trær for å få inn mere sol. Vi diskuterte ikke dette temaet 
 
Neste møte for samordning av endelig forslag og innspill til årsmelding 16.04.2020 kl 19:00 i Teams 
(nettmøte). 
 
Referent Venche Asp 
 
 


