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I borettslaget Etterstad Vest i Oslo hadde det
lenge vært er ønske om å legge forholdene bedre

til rette for at barneåmiliene skulle slippe å

bære barnevognene ned i kjelleren.

- Tidligere hadde beboerne i alle år parkert

barnevognene i kjelleren, men det var ikke
alle som respekterte reglene. Noen låste vog-
nen fast til trapperekkverket i oppgangene,

som medførte at de stengte for postkassene og

utgjorde en HMS-fare. Detre fprte til en del

konflikter blant beboerne, forteller styreleder

Knud Therkildsen.

Borettslaget ønsket også å forbedre parkerings-

situasjonen ved å opparbeide egne patkerings-
plasser for motorsykler og mopeder. Det ville
frigjøre parkenngsplassene i gaten til bilparke-
rrng. Utfordringen fot styret var å imøtekomme

alie ønskene uten å stjele areal og bruke mye

penSef.

FANT EN LøSNING

Samtidig som styret grublet over hvordan de

kunne løse problemene, Iikk Etterstad Vest

nye avållsbrØnner, som medfgrte at de gamle

spppelskurene ble overflødige. Skurene sto på

betongpiater, og det viste seg at der kom til
å koste å {å skurene og betongplatene fjernet.

- Det var da jeg kom på den geniale ideen. Vi
kunne bruke noen av de gamle spppelskurene

som barnevognparkering, og der sgppelsku-
rene ble ljernet kunne vi la betongplatene stå

igjen og bruke drsse som MC-parkering, sier

Tlierkildsen.

Skurene måtte spyles og desinfiseres, og

avfallslukene boltes igjen. Likevel endte

borettslaget med å spare mange penger, både

fordi man unngikk å kjøpe nye barnevognskur

og lage ny parkeringsplass, men også fordi kost,

naden knyttet til ljerning av cle gamle skurene

ble lavere. I tillegg stjal ikke barnevognskurene

og MC-parkeringen av borettslagets fellesareal.

FORNØYDE BRUKERE

Asle Sørlle Fostervold er en av dem som bruker
barnevognparkeringen.

- Nå slipper r.i å ta vognen ned i kjelleren,
noe som kan være vanskelig og tungt for en

nybakt mor. Det at det har blitt lagt til retre

for barnefamilier f61es godt, sier han.

Ordningen var i ut5;angspunktet en prBve-

ordning for å se om beboerne kom til å brLrke

barnevognskurene. Nestleder Anne C. Eriksen

forteller at prosjektet ble en større suksess enn

forventet, og i dag er det kun 6n ledig plass i
skurene.

- Nå som vi ser at skurene er en suksess går det

an å koste Ltt på frontene, og fjerne håndtak og

luker slik at de blir 6nere, sier hun.
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FINERE, Borettstagets nye avfattsbrønner.

FORNøYDE, Nestleder Anne C. Eriksen og styre-
leder Knud Therkitdsen fikk tit MC-parkering og

barnevognskur uten å ta av fellesarealet, og det

tit en bittig penge!

BARNEVOGNSKUR
Spppelskurene ble spylt og desinfisert.

Avfallsluker ble bolrrr igjen.
Skurene ble utstyrt med hengelåser og små-

barnsloreldrene likk tildelt hvert sitt skrrr

som de deler med 6n annen familie.
I hvert skur er det plass til to vogner.

MC-PARKERING
S6ppelskurene ble fjernet, mens betongpla-
ten irkk ligge.
Parkeringen ble merket med MC.NYTI LIV' Vakimesteren vasket og desinfiserte de gamte avfattsskurene og gjorde dem om tiI barnevognskur

As[e Sørtte Fostervold er veldig fornøyd med at det er btitt lagt tiI rette for barnefamiliene.


