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Totalrehabilitering av anlegg og varig utstyr – søknad om 
midler til Kallands plass, Greverud 
 
Nordre Greverud Vel viser til utlysning av midler til nyanlegg og totalrehabilitering av anlegg 
og varig utstyr. Vi søker med dette om at det bevilges midler til oppgradering av Kallands 
plass med hensyn til beplantning, lekeapparater, sitteplasser og idrettsplassen. 
 
Vi søker herved om kr. 200.000,- til dette formålet.    
 

Stor betydning for vellets beboere 
Kallands plass ligger i et område mellom Østliveien og golfbanen på Greverud. Her finner vi 
vel- områdets eneste lekeplass (utenom barnehage/ skole), benk og bord, samt en liten 
ballplass. Plassen ligger lett tilgjengelig for alle vellets beboere. Denne plassen har også 
mange av vellets medlemmer et nært forhold til, fordi vellet også tidligere har engasjert seg i 
oppgradering av plassen - både på dugnad og ved å bruke av vellets midler til bl.a. innkjøp av 
lekeapparater. Småbarnsforeldre går hit med barna sine for at de skal få leke trygt, litt større 
barn sparker ball på plassen om sommeren og går på skøyter der om vinteren. Det er bord 
med benk som gjør det mulig å sitte ned. Mange passerer Kallands plass på vei inn mot 
Golfbanen og marka. Plassen blir med andre ord besøkt av alle generasjoner i vellet vårt, ikke 
minst fordi den ligger i utkanten av det flotte rekreasjonsområdet Østre Greverud. Dette er en 
plass vi ønsker å ta vare på, som den eneste ”park” vi har i området vårt 

En enda triveligere ”vel-have”?  
Nå ønsker vi å bidra til å gjøre den til et enda hyggeligere sted å oppholde seg. Det er ikke til 
å komme fra at plassen nå fremstår som litt trist og grå, med bl.a. slitte lekeapparater. Vi 
ønsker oss en enda triveligere ”oase” i hverdagen. Med flere koselige bord og benker, frodige 
busker og blomster, oppgraderte lekeapparater, en utbedret ballplass  - en grønn lunge der det 
kan være godt å være.  
 

Et krafttak med profesjonell hjelp 
Plassen er ikke stor, men vi tror at med profesjonell hjelp, blir det mulig å få til en høy 
utnyttelsesgrad. Derfor går vellet inn for at det engasjeres et arkitektbyrå/ 
landskapsarkitektkontor for å optimalisere løsningen.  
 



Kostnader 
Før endelig løsning er tegnet ut, er det vanskelig å lage detaljert kostnadsoverslag og 
finansieringsplan. Men vi har følgende overslag:  
 
Landskapsarkitekt:    kr. 30.000,- 
Oppgradering, lekeapparater  kr. 50.000,- 
Bord/ benker     kr. 50.000,- 
Beplantning, belysning/     
oppgradering av dekke  kr. 120.000,- 
Utbedret ballplass   kr. 100.000,- 
     -------------- 
 
     Kr. 350.000,- 
 
 
Finansieringsplan ser pr. i dag slik ut : 
 
Tilskudd Oppegård kommune kr. 200.000,- 
Tilskudd Tippemidler   kr. 65.000,- 
Tilskudd Posten ( ballbinge)  kr. 35.000,- * 
Dugnad    kr. 50.000,- 
 
 
* Posten gir tilskudd til ballbinger. Vi kan prøve å få slikt tilskudd til oppgradering av allerede eksisterende 
ballplass.  
 
 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er ønske om utfyllende informasjon til denne 
søknaden.  
 
 
Med vennlig hilsen  
NORDRE GREVERUD VEL 
 
 
Tone Holte 
Leder 
 
 
 


