
 

300000 i tilskudd fra   

Sparebankstiftelsen DNB 
Etter tips fra bydelsadministrasjonen søkte vi  

Sparebankstiftelsen DNB om tilskudd til utendørs trenings-

apparater. Til vår gledelige overraskelse innvilget de kr 

300.000,- til formålet.  Vi er nå i dialog med bydelen om hva 

og hvor dette kan monteres, men vårt ønske er på plassen 

tvers av BarOtto. Med lekeapparater og bordtennisbord var 

vi kommet et stykke på vei, og med treningsapparater i 

tillegg ser vi at fokus og trykk gir resultater. Engasjerte 

beboere er av stor verdi for kvaliteten på vårt bomiljø. 

 

 

SOLEN SKINNER OVER 

LASSONS GATE 
Den lille veistubben mellom Parkveien og 

Huitfeldtsgate ble anlagt som en av 

Oslos første miljøgater. Det ble anlagt 

lekeplass og rekreasjonsområder, og det 

ble plantet både kirsebærtrær, 

prydbusker og blomster. Med årene kom 

forfall og vandalisme. Vestbanealleen ble 

bygget, og store deler av gata ble lagt i 

skygge. Selv om sola ikke kommer 

tilbake i bokstavelig forstand har det nå 

begynnt å skje hyggelige ting. Noen 

engasjerte beboere med Sverre  Røed-

Larsen og Annichen Hauan i spissen, har 

fått rettet oppmerksomheten mot forfallet, 

og ikke minst kanalisert midler til 

oppgradering. Sverrre og Annichen 

allierte seg med Beboerforeningen, og 

sammen laget vi en plan. Vi ønsker at 

gata igjen skal bli den oasen den engang 

var. Blant de tiltakene vi ønsket oss var 

følgende: 

- Oppgradering av lekeområdet 

- Restaurering og gjenåpning av 

vannfontenen 

- Restaurering og oppretting av 

gatelegemet. I dag preges det av 

setninger og manglende heller flere 

steder 

- Nedgraving av gjenbrukscontainere 

og avfallsbeholdere 

- Etablering av treningsområde.   

Ny lekeplass 

Etter møter med bydelsadministrasjonen 

og  politikere i bydelen fikk vi hjelp til å 

oppgradere lekeplassen. Nesten 300.000 

kroner av sentrale kommunale midler fikk 

vi til prosjektet. Resultatet har blitt en fryd 

for både store og små.  Det ser 
innbydene og ordentlig ut, og barna har 

igjen fått apparater som gir kiling i magen 

og ny mestringsfølelse.   
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Fra åpningen av den nye lekeplassen i Lassons gate 14. nov.2015 

HUSK GENERALFORSAMLING 21.4  og 

MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2016 

Med disse gode resultater gir det ny energi til å fortsette kampen. Vi gir oss 

ikke før gjenbruksstasjonene er flyttet eller plassert under gateplan og vil ta 

opp dialog med bymiljøetaten om dette. I tillegg vil vi fortsette vår dialog med 

Bydel Frogner slik at manglende heller og nødvendig utjevning av gaten 

finner sted. Snart står Lassonsgate med bedre kvaliteter enn da den ble 

anlagt som miljøgate for over 30 år siden. 

 


