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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 HAR VOKST
Parsellhagen har i år fått enda
flere medlemmer. På dugnad i
mai ble det satt opp åtte nye
plantekasser, og det ble montert
fire nye bord- og benkesett ved
parsellhagen. Hvis du ønsker deg
plantekasse kan du stå på
venteliste. Send en e-post til
sinsenparkenvel@gmail.com.
OPPGRADERING AV LEKEPLASSEN
I løpet av de første par ukene i juni blir lekeplassen oppgradert med nye lekeapparater og
nytt helstøpt fallunderlag. Siden ny lekeplass er på vei har vi ikke erstattet ødelagte husker
og sklie i år. Lekeplassen er derfor litt kjedelig nå, men snart blir den helt ny!
HVA SKJER MED GARASJETAKET?
Vi får en del spørsmål om hva som skjer med garasjetaket og mange ønsker å se en
utvikling av området. Opparbeidelse av en park på garasjetaket er et av de viktigste målene
for styret i Sinsenparken vel. Selv om det ikke ser ut som noe skjer så jobber vi i kulissene.
Eiendommen har en lang og brokete historie. I dag er området regulert til «Fellesområde lek
og opphold» for boligselskapene i Sinsenparken vel, men garasjetaket som utgjør
størstedelen av området er eid av Enqvist Eiendom som også eier garasjene og
næringslokalene under. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2009 og beskriver et grønt og
parkmessig opparbeidet område.
Sinsenparken vel kan ikke uten videre gjøre inngrep på området uten avtale med grunneier.
Sinsenparken vel og medlemsselskapene har over mange år forsøkt å få til en konstruktiv
dialog med grunneier, uten hell. Med bakgrunn i dette har vi krevd sak i Jordskifteretten, som
er en særdomstol for rettigheter og bruk av fast eiendom. Medlemsselskapene representert
av Sinsenparken vel, Enqvist Eiendom og Oslo kommune er parter i saken. Målet med saken
er å få klarlagt vår bruksrett og å få til en bruksordning som tydeliggjør fordeling av retter og
plikter mellom oss som har bruksrett og grunneier. Møte i saken er ventet å bli avholdt
høsten 2018.
Sinsenparken er på Facebook: facebook.com/groups/sinsenparken
Vennlig hilsen styret i Sinsenparken vel J

