FORSLAG OM Å SØKE BOMILJØTILSKUDD – OMRÅDELØFT TØYEN OG GRØNLAND

Hagegruppa møttes våren 2019 for planlegging av bakgården etter at As Sigurdsgate 20
har fått midler av Oslo kommune til dette formålet. Vi har hatt noen møter, samt en
befaring i Sørligata 46, en av nabogårdene som nylig har oppgradert bakgården sin.
Vi har sett på følgende punkter:
•
•
•
•
•

Plass til et sosialt møtepunkt
Mer plass til sykkelparkering
Skjermet sted for avfall
Sted for oppbevaring av barnevogner
Mulighet for parselldyrking

På bakgrunn i dette har vi nå laget en plantegning av renovert bakgård med skur for
avfallsbeholdere og barnevogner, flere sykkelplasser samt en møteplass og en
plantegning av hage foran hovedinngangen, der vi vil foreslå parsellkasser.

Vi har fått en mal i exel for priser fra landskapsarkitekt, og i denne har vi plottet inn våre
tall og størrelser. Det ser ut som at tiltaket vil koste rundt en halv million eks mva. Dvs.
at vi vil foreslå at AS Sigurdsgate 20 bruker ca. 300.000,- på dette slik at vi kan få
tilsvarende pengebeløp som bomiljøtilskudd fra Oslo kommune.
En oppgradering av bakgården vil bidra til en verdiøkning av fellesområdet samt skape
trivsel og bidra til et større fellesskap for beboerne.
Skuret vil gi plass til både barnevogner og avfallbeholdere. Beskyttet plass til
barnevogner i bakgården vil øke sikkerhet ved at barnevogner ikke plasseres i
oppgangene. Med mer plass til sykkelparkering og et skjermet sted til avfallsbeholdere
vil bakgården oppleves ryddigere og bidrar til trivsel.

Ny terrasse med plassbygde sitteplasser vil bidrar til et bedre fellesskap og godt bomiljø,
hvor beboerne møtes.
Parsellkasser vil engasjere folk å bruke egne grøntarealer aktivt. Samtidig sendes
signaler ut til nabolag om et aktivt bomiljø i gården. Buskene langs gjerde og
rosebuskene langs fasaden beholdes som buffersoner til hhv offentlig og privat rom.
Alle tiltakene bidrar til et visuelt løft av bakgården samt økt sikkerhet for beboerne.

Eksempelbilder skuret (Ringgata borettslag)

Inspirasjonsbilder parsellkasser (AS Sommerfrydløkken, Hertug Skules gate 10)

