Informasjon om ballplassen – August 2017
Ballplassen er snart ferdigstilt, i henhold til hva som ble vedtatt på Nygård Terrasses
Generalforsamling i 2017. Det er flott å se at mange allerede bruker ballplassen.
I løpet av august og september vil det også bli satt opp eget skilt med trivselsregler. Granittblokkene
som ble satt opp rundt banen skal få nye plasseringer.
Som informert tidligere har Alna Terrasse bidratt med tegninger, prosjektering samt benker og bord
til ballplassen. Dette er positivt bidrag til at ballplassen fremstår så komplett som mulig.
Styret i Alna ønsker, i tråd med vedtak fattet i Generalforsamling i 2014, å bidra ytterligere til
oppgradering av ballplassen. Styret i Alna Terrasse har derfor vedtatt å bekoste og tilrettelegge for
islegging på banen slik at vi kan gå på skøyter der om vinteren. Alna sørger for eget vannuttak og
vannhus. Vannuttak vil være på Alnas eiendom, mens vannhuset vil bli plassert på Nygårds eiendom,
rett ved Dumpa Barnehage.
Styret Nygård Terrasse er kjent med at flere beboere ønsker isbane om vinteren og basert på
ovennevnte forutsetninger er styret Nygård Terrasse i svært positive til dette. Islegging vinterstid
sikrer økt utnyttelse og bruk av ballplassen.

Samarbeid mellom de to sameiene
For å sikre et godt samarbeid mellom våre to boligsameier over tid, er det inngått en
samarbeidsavtale. Avtalen formaliserer eie, bruks og vedlikeholdsansvar knyttet til ballplassen.
Nygård terrasse som eier ballplassen er ansvarlig for å bekoste og vedlikeholde fotballbane,
basketballbane og området rundt banen. Alna Terrasse gis tillatelse til å islegge banen når været
tillater det, og har ansvar for vedlikehold av rør, vann mv.
De to styrene har løpende dialog og samarbeid om bruk av ballplassen. Styrene i begge boligsameier
har et gjensidig ønske om at ballplassen skal være et hyggelig samlingssted for barn og voksne i
uoverskuelig fremtid. Samarbeid mellom våre to boligsameier bidrar også til ressurser til å ivareta
ballplassen styrkes betydelig.
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