
Tilgang til parken

Utforming og muligheter for økonomisk støtte til utbyg-
ging kan påvirkes av hvem som har tilgang til parken. 
Hvem mener du skal ha tilgang til å bruke parken?

Alle som ønsker det

Alle beboerne i området

Kun beboere i Dynekilgata 15

Videre utbygging av ladeplasser

På sikt vil det være aktuelt å bygge ut ladeplasser også 
på den ytre parkeringsrekken. Styret planlegger å legge 
opp infrastruktur for denne rekken allerede i år, men 
spørsmålet om installasjon av ladestasjoner er åpent. 
Vi regner imidlertid med at ladeplassene på indre rekke 
vil være fullsatt i løpet av året og at det derfor kan være 
venteliste på nye plasser i løpet av året. Mener du det 
bør installeres ladestasjoner også på ytre rekke i år?

Nei, ytre rekke bør ikke ha ladestasjoner

Nei, installasjon på ytre rekke bør vente til senere

Ja, ladestasjoner bør installeres på ytre rekke i år

Spørreskjema for oppgradering av parken
Styret jobber for tiden med en plan for oppgradering av parken på baksiden av blokken. Vi ønsker å høre 
beboernes ønsker for dette området slik at vi kan styre planleggingen i riktig retning. Vi håper derfor du vil ta deg tid 
til å svare på skjemaet nedenfor og returnere dette til styrets postkasse (rødt skilt) innen onsdag 24. april. 
Elektronisk utfylt skjema kan også sendes til dynekilgata15.borettslag@gmail.com.

Navn og leilighetsnummer er valgfritt å oppgi. Svarene er ikke forpliktende med tanke på aktivitet og deltagelse.

Bruk av ressurser på parken

Utbygging og ferdigstillelse av parken har økonomiske 
kostnader, men det er også muligheter for støttetiltak 
avhengig av hvilken form og funksjon parken får. I hvilk-
en grad mener du borettslaget bør prioritere parken:

I liten grad. Parken er ikke viktig for borettslaget.

Parken bør settes i enkel stand med økonomi som 
       viktigste rettesnor.

Parken bør bygges ut som et tydelig samlingspunkt 
       for beboere og folk i området, særlig med tanke på 
       økonomiske støtteordninger.

Parken bør ha høy prioritet og borettslaget må bruke 
       de midlene som trengs for å gjøre den attraktiv og 
       nyttig uavhengig av mulige støtteordninger.

Beboernes deltagelse

Dersom det skal installeres vekstkasser eller soner med 
beplantning, forutsetter det at beboerne selv tar på 
seg ansvaret med å holde dette ved like. I hvilken grad 
kunne du tenke deg å delta i slikt arbeid?

Ikke interessert

Kan bidra sporadisk etter forespørsel

Kan delta aktivt og regelmessig i egen gruppe

Kan påta meg lederansvar i egen gruppe

Bruk av parken

Uavhengig av soneinndeling og tilgang til parken er det 
flere muligheter for bruk. Noen alternativer forutsetter 
spesielle installasjoner eller innsats fra beboerne og kan 
derfor påvirke kostnad og forpliktelser. Hvilke alternativer 
for bruk ser du for deg at du kunne ha glede av?

Område med benker og bord for sosialt samvær

Installasjon og fasiliteter for grilling

Vekstkasser eller lignende for hagebruk/dyrking

Treningsapparater

Blomsterbed, beplantningssoner eller lignende 
       som ivaretas av beboerne.

Andre forslag (bruk evt. baksiden):

Utforming av parken

Det er flere muligheter for utbygging og “innredning” av 
parken. Styret jobber med en plan for “soneinndeling” 
med gangtraséer på tvers på 2-3 steder gjennom parken 
slik at den deles opp i flere soner. Hvilket alternativ for 
utforming mener du er best?

Soneinndeling med 3 gangtraséer og 4 soner

Soneinndeling med 2 gangtraséer og 3 soner

Ingen soneinndeling - hele parken bør være en     
       sammenhengende sone.

 









Navn Leil.
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