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Sinsenparken ligger på taket av garasjeanlegget mellom Schouterrassen og Olaf Schous vei.
Dette er et aktivitets- og rekreasjonsområde for nærmiljøet og brukes til lek, ballspill, mosjon,
hundelufting, solbading, grilling, sosiale sammenkomster og annen rekreasjon.
Sinsenparken Vel representerer beboerne i fem boligselskaper som ligger omkring
Sinsenparken og som har bruksrett til området. Velet skal utvikle og forvalte området til det
beste for nærområdet.

I SOMMER ETABLERER VI SINSENPARKEN PARSELLHAGE
De senere år har det vært populært å etablere urbane
parsellhager i plantekasser rundt om i byen. Vi opplever at
det er stor interesse for dette blant beboerne i våre
medlemsselskaper, og vil derfor ta initiativ til etablering av en
parsellhage i plantekasser i Sinsenparken. En plantekasse
er ca. 1 kvadratmeter stor, og fungerer som din egen lille
kjøkkenhage midt i byen.
Vi håper parsellhagen kan bli en ny sosial møteplass for nærområdet, hvor vi kan lære om
dyrking av mat i byen.
For å bestemme størrelse og utforming av parsellhagen trenger vi å vite hvor stor interessen
blant beboerne i området er. Hvis du er interessert i å prøve dyrking i en plantekasse, send en
uforpliktende e-post til sinsenparkenvel@gmail.com. Leieprisen for en parsell vil være 200 kr
for sesongen. Ved rift om plassene vil barnefamilier bli prioritert. Plantekassene blir bygget og
fylt med jord på felles dugnad i sommer.

SINSENPARKEN VEL TRENGER DEG
Vi trenger deg som kan bidra med arbeidsinnsats og kunnskap i driften av parsellhagen og i
den videre utviklingen av Sinsenparken. Vi trenger deg som kan noe om planter og dyrking,
om økonomi og stiftelsesarbeid, om eiendomsrett og politikk, og spesielt deg som er nevenyttig
og kan ta i et tak.
Hvis du ønsker å bidra og har litt tid å avse, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt i dag på
sinsenparkenvel@gmail.com!

Sinsenparken er på Facebook: facebook.com/groups/sinsenparken

Vennlig hilsen styret i Sinsenparken Vel 

