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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.

PARSELLHAGEN ER ETABLERT
I juni ble det satt opp 30 plantekasser ved
lekeplassen i Sinsenparken. Et 20-talls naboer hadde
anledning til å delta på etableringsdugnad, og i løpet
av noen timer var parsellhagen en realitet. Gjennom
sommeren bugnet det av godsaker i kassene.
Sinsenparken vel fikk pengestøtte av Bymiljøetaten i
Oslo kommune til etablering av parsellhagen.
Tildelingen av midlene var forsinket, og derfor rakk vi
ikke å gjøre alt vi ønsket med parsellhagen i fjor, selv
om det viktigste er på plass. Ta kontakt hvis du har
ideer til hvordan parsellhagen kan bli enda bedre i år.
Hvis du ønsker deg plantekasse kan du stå på
venteliste. Send en e-post til
sinsenparkenvel@gmail.com.
Til våren sender vi ut faktura for 2018-sesongen til de som har plantekasse. Hvis du har hatt
kasse i 2017 og allerede nå vet at du ikke skal ha kassen videre i år er det fint om du gir oss
beskjed på sinsenparkenvel@gmail.com.
OPPGRADERING AV LEKEPLASSEN
Vi ser at lekeplassen er populær blant barna i området. Lekeapparatene som står der nå er
ikke godkjent for bruk på offentlig tilgjengelig lekeplass. Velet vil gå til innkjøp av nye
lekeapparater og få disse montert så tidlig som mulig til våren. På den måten blir lekeplassen
tryggere og forhåpentligvis morsommere å leke på. Vi vil gjerne høre fra barnefamilier hva
dere ønsker dere av lekeplassen – kontakt oss hvis dere har en god idé!
Sinsenparken er på Facebook: facebook.com/groups/sinsenparken
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