
Til Ullensaker Kommune 

Nordbyhagen vel v/Hanne Prestaasen 
Travalleen 1d 
2069 Jessheim  
mob 92 65 38 38 / hprest@hotmail.com      Jessheim, 11. juni 2015 

 

Søknad om midler for å ruste opp Grendeplassen på Nordbyhagen  

Nordbyhagen Vel jobber for et godt bomiljø på vegne av beboerne og har eksistert siden november 2003. 
Nordbyhagen er et populært boområde for barnefamilier, med tilsammen 388 boenheter. Utbygger gikk konkurs før 
utearealene ble satt i stand. Velet har etappevis bygd opp enkeltområder med planter og huskestativer. Velets 
midler går i hovedsak til vedlikehold (snømåking/gressklipping/ veier etc) og har hittil ikke rukket til en investering i 
grendeplassen. De eldste barna har i dag ingen tilbud i nærheten. Mer om Velforeningen vår på 
http://nordbyhagen.no/ 

Grendeplassen ligger på kommunal tomt. Per i dag er det kun en akebakke og en halvveis gjengrodd fotballgrusbane. 

Målgruppe 

Målet er å gjøre Grendeplassen til et populært samlested for barn og ungdom da denne målgruppen ikke har så 
mange tilbud i nærheten i dag. Nærheten til Rugdevegen og ‘gamle’ Nordbymoen gjør plassen attraktiv også for 
disse beboerne. Stedet skal være tilrettelagt for barn med funksjonshemninger.  

 Vi ser for oss (i prioritert rekkefølge):  

# At grusbanen deles i to (à 40mx30m), i fotballbane og basketball/skøytebane.  
Foretrukket dekke på fotballbanen er sportsgress. Nye mindre mål er ønskelig, samt balldempenett mot bebyggelsen 
i Rugdevegen og Travbanevegen. Nordre del av banen er tiltenkt asfaltert basketball/skøytebane. Basketballmålene 
bør være i to høyder tilrettelagt for barn som benytter rullestol/små barn. Asfaltert vei inn til banen er nødvendig.  

Kostnadsoverslag :   
120kvm asfalt , skrape vekk eksisterende grus og legge 120kvm matjord + gressfrø  + arbeid 300.000,- 
Basketmål/stolper, fotballmål, balldempenett  50.000 eks montering 
Innkjøp av rør og kran, samt rørlegger for å koble til vannkran til skøytebane 70.000,- 
 

# Vegetasjonen rundt området er veldig tett og må ryddes opp i for å gjøre plassen mer attraktiv.  
Kostnadsoverslag : Hogge trær, rydde i kratt evnt så til med gress 100.000,- 
Velet kan delta på dugnad. 

# Opprette hyggelige sitteområder (benker, søppelkasser, informasjonstavle). 
Kostnadsoverslag :  innkjøp av 2 nye benker(Ullersmo), oppslagstavle og søppelkasser. 15.000,- 

# Naturstiområde for å drive balanse/klatre lek  
Kostnadsoverslag :  50.000,- 

# Terrengsykkelsti/skiløypetrasè til marka gjennom tilstøtende skogholt  
Kostnadsoverslag : rydde skog, fylle på subbus 150.000,- 

# Utendørs treningspark/apparater (lignende Tufteparken)  
Kostnadsoverslag :  ref. park v/ Nordbytjernet 
 

Med vennlig hilsen 

 

Hanne Prestaasen          Roar Rudshaug  Øystein Damhaug Helene Ingand  Davor Baskarada 




