FURUSET VEL

Furusetveien 1
Furuset, 11.08. 2016

v/Bymiljøetaten i Alna Bydel, Furuset kulturpark
V/Bymiljøetaten, Oslo: V/Mats A. Larsen, Landskapsarkitekt MNLA

V/Kristina Hatlevoll /Parkavdelingen

ANG. BRUKSUTNYTTELSE AV KULTURPARKEN
Furuset Vel og hundeeiere ble veldig glad da vi mottok svar fra 08.07.2016:
«Bymiljøetaten har bestilling på plenklipp i dette området og gressets lengde skal derfor ligge
mellom 5-12 cm. Vi vil kontakte vår entreprenør som har ansvar for området og følge opp saken
dersom det registreres avvik»
Dette er imidlertid endret ved ny melding:
«derfor å vedlikeholde området til bruk av primært beitedyr inntil det er avklart endelig
bruksutnyttelse. Vi venter derfor med å klippe gresset inntil saken er avklart…»(Hatlevoll,19.07.2016)
Ang. Beiterett:
Furuset Vel viser til begjæring om innsyn i avtaler Bymiljøetaten/ til Oslo Kommune 30.09.2014, der

innsynet synliggjør at Lindeberg gårdsdrift ikke har noen avtaler om beite. Beite ble i sin tid
applaudert av Furuset Vel og gården har hatt glede av området i mange år.
Furuset Vel mener imidlertid nå
 At Oslos eneste inngjerdede område for hunder må forbli for hunder og deres eiere.
 At beitelandet ble nedgrodd av brennesle og vi observerte at de to bukkene måtte fóres fra
gården.


Forbipasserende alarmerte gården om manglende mat og skader på dyra som ikke ble tatt alvorlig.

 Lindeberg Gård har dessuten mange beitemuligheter; Eks. i Alnaparken der Rideklubben
kun leier et begrenset område, og flere muligheter i Østmarka,+ +

Hundeiere som det har blitt utallige av etter at borettslag har tillatt hundehold, har stort behov for
inngjerdet og trygt område for sosialisering og lek – påpekt ved mange tidligere forespørsler
KONKLUSJON:
Furuset Vel ber nå om at Bymiljøetaten med ansvar for Alna tar ansvaret som grunneier og
klipper dette område i likhet med andre parker i Oslo. Området innenfor innhegningen kan
klippes samtidig med at resten av parken rundt kirken klippes.
Forskjellige gruppers interesser må behandles og ivaretas med større likhet når det gjelder
bruk av fellesarealer
Med vennlig hilsen FURUSET VEL
V/Anne Winge
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