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UTEROM

GRØNT OPPRØR:

Fra parkering til parsellhager

NYE UTEMØBLER:

Sett deg på en skulptur!

SØK OM TILSKUDD:

Her er det penger å hente

Tema:
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TEMA: UTEROM 

GRØNN MØTEPLASS: Hagelaget har 55 
medlemmer, og parsellhagen har blitt en 
viktig sosial arena for beboerne. 
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Keyserløkka Øst skulle få flere parkeringsplasser, det eneste som manglet var 
flertall på generalforsamlingen. Men så kom en beboer med et annet forslag: 
«Skrot parkeringsplassen og bygg parsellhager i stedet!»

TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: NADIA FRANTSEN
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Like nedenfor en av blokkene i Keyserløkka 
Øst borettslag er flere voksne og barn i full 
gang med å høste gulrøtter og fjerne ugress. På 
det som tidligere var en oppsamlingsplass for 
vaktmesterens utstyr har det nå blitt satt opp 
55 pallekarmer, som bugner av spiselige vek-
ster. Men det var ikke gitt at området skulle 
brukes til en parsellhage. 

– Borettslaget skulle rehabilitere fasadene og 
uteområdet, og landskapsarkitekten hadde 
tegnet inn en parsellhage her. Men så forslo 
styret å bruke området til flere parkeringsplas-
ser. Det likte jeg ikke, så da fremmet jeg et 
forslag om parsellhager, og satset på å få par-
keringsforslaget nedstemt, sier Sturle Holan.  

Slik startet prosessen som er en valgkamp ver-
dig. Holan og andre som støttet forslaget snakket 
med de andre beboerne, spurte om de visste hva 
som var planlagt og fikk fullmakter til å stemme. 

– Ofte leser ikke vi beboerne informasjonen 
til generalforsamlingen nøye nok. Det var vik-
tig for oss å bevisstgjøre beboerne på hva de 
stemte over, så fikk de selv avgjøre om de var 
for eller mot, sier Nina Bratland. 

FIKK FLERTALL
På generalforsamlingen var det parsellforsla-
get som fikk flest stemmer. Styremedlem Nina 
Ansteinsson forteller at styret var positivt til at 
beboerne ønsket noe annet enn styret foreslo.  

– Jeg synes prosessen har vært veldig ryddig 
og opplever at beboerne har blitt hørt. Vi for-
valter beboernes tillit. Når de ikke er enig i 
vårt forslag, må vi lytte til flertallet. Så det var 
ikke dårlig stemning, sier hun.

Ettersom borettslaget hadde satt av penger til 
rehabilitering av uterommet,var det allerede 
penger tilgjengelig. Det har gjort at Keyser-

løkka Øst har fått en usedvanlig vakker par-
sellhage, med redskapsskur, vannkran og pent 
lagte steiner på plassen.

 HAGELAGET samler opp kvist og hageavfall i 
en kompost. Her er Mali (9,5) og Anna (11). 

TEMA: UTEROM 

Vi har opprettet et hage-
lag som skal drifte par-
sellhagen videre, så fra 
nå skal den ikke koste 
borettslaget noe.
STYREMEDLEM NINA ANSTEINSSON
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VANNEHJELP:  Barna liker å hjelpe til 
med vanningen. Her er Sofia (6 år) i full 
gang. 

FAKTA

Keyserløkka Øst borettslag har 
etablert et hagelag, som skal drifte 
parsellhagen. De har ansvar for hvem 
som har hvilke pallekarmer. Beboerne 
i Keyserløkka Øst hadde førsterett på 
pallekarmene, men etter hvert åpnet 
hagelaget også for beboere fra Key-
serløkka Sør og Nord. Alle pallekar-
mene er nå i bruk, og hagelaget har 
også et par interessenter på venteliste. 

Hagelaget har et eget styre, og styret i 
borettslaget måtte godkjenne statuet-
tene og årsavgiften. Det er også styret 
som må kreve inn årsavgiften. Ut over 
det skal styret ikke får merarbeid som 
følge av parsellhagen. 

R



– Vi har opprettet et hagelag som skal drifte 
parsellhagen videre, så fra nå skal den ikke 
koste borettslaget noe. Hagelagets medlem-
mer skal betale en årsavgift, som trolig blir på 
250 kroner. Den skal dekke utgifter til jord og 
utstyr, sier Astrid Astrup, leder i hagelaget. 

SOSIAL ARENA
Parsellhagen sto ferdig våren 2015 og Astrup 
forteller at den raskt har blitt en sosial arena 
i borettslaget. 

– Hvis man ikke har hund eller barn, er det 
ikke så lett å bli kjent med naboene. Nå som 
vi har parsellhagen, ser vi at mange møtes og 
blir bedre kjent her, sier hun. 

Også initiativtaker Holan er fornøyd med 
resultatet. 

– Det er så hyggelig å være i parsellhagen! 
Jeg har begynt å gå gjennom den på vei til 
butikken. Ulempen er at det nå tar mye len-
ger tid, jeg bruker én time til butikken fordi 
jeg møter på noen det er hyggelig å snakke 
med, sier han. 

 HVITT FLAGG: Når beboerne er på ferie, set-
ter de et hvitt flagg i pallekarmen. – Da hjelper 
de andre naboene til med å vanne, og så kan de 
høste det som er modent samtidig, sier Astrid 
Astrup, leder i Hagelaget. 

 PRAKTISK: En vannpost midt i hagen er 
praktisk både for å hente vann og til å vaske 
grønnsaker så de kan nytes i hagen. 

TEMA: UTEROM 


