Referat fra møte/idè-dugnad ang.”Kisa-parken”
Tid:
Sted:
Tilstede:

Tirsdag 24. mai kl. 19:00
Nordkisa Skole
ca 15 stk.

Velkommen ved Ordstyrer Bent Arne Holter
Bakgrunn for møtet:
I etterkant av Nordkisa Grendeutvalgs årsmøte 180216 ble det lagt fram informasjon fra
varaordfører Willy Kvilten om at Ullensaker kommune har satt av kr 300.000,- i
prosjektstøtte for opprustning av ”Kisaparken” inneværende år. Ullensaker kommune står
som eier av tomta. Parken er gjenvokst og framstår som vanskelig fremkommelig og et
lite brukt område av Nordkisas befolkning. Grendeutvalget ønsker å etablere ei
prosjektgruppe med lokal forankring som skal jobbe med design og utvikling av Kisaparken. Prosjektgruppa forankres og rapporterer til Nordkisa Grendeutvalget.
Rammer:
Ytre tomtegrenser mot Jahrenvegen i sør, Storvegen i vest, Parkstubben i nord og
Parkstubben boligsameie i øst.
300.000,- fra Ullensaker kommune. (Prosjektgruppa må kontakte kommunen og få
skriftlig bekreftelse om dette).
Muligheter for å søke om mer penger via stiftelser/fond til lag og foreninger på
sikt.
Mål:
Området skal være en grønn lunge som skal være tilgjengelig og åpent for alle
innbyggeren i Nordkisa, og hvor det skal være muligheter for å møtes og sette seg
ned.
Området må inneholde noe som gjør at folk får lyst til å benytte seg av det.
Beholde noe av dagens vegetasjon, både høye trær og hvitveis, men samtidig åpne
opp slik at sol slipper inn til møteplasser med sittegrupper/benker.
Universell utforming – fjerne røtter slik at gangstier opp oppholdssoner blir
fremkommelig for alle.
Lite vedlikeholdsbehov.
o Gressplen vil mao avhenge av om kommunen vil ta jobben med å holde denne
nede. Det må avklares.
o Møbler i kraftig materiale til å sitte på
o Gangstier må gruses opp

o Gangstier rundt i området nødvendig for å holde krattskog mer nede.
Bygge på identiteten for Nordkisa i forbindelse med framtidig utsmykning
o Jordbruksbygd
o Fabrikk-bygd, (Fossumfabrikken)
Andre ideer/tanker/ønsker for området:
Alle har øynene åpne og fanger opp ideer når de er i andre parker. Tips bl a om å se
på tilsvarende ny park på Kløfta.
Utsmykning og/eller infotavler som bringer inn Historien/identiteten til Nordkisa
Kontakte historielaget for innspill i fht framtidig utsmykning/kunst/skulpturer/
infotavler (f eks ”elfo-pumpe fra Fossum?)
Området må inneholde noe som gjør at folk får lyst til å oppsøke stedet. F eks: Sol,
sittegrupper, petanq-bane, grillplass, lekeapparater for de aller minste barna (ikke
ballbinger og lignende som man tenker dekkes i andre områder av Nordkisa)
Prosjektgruppe:
Det ble nedsatt en prosjektgruppe som tar tak i det videre arbeidet. Prosjektgruppa
tenkes brukt til:
Kontakte Ullensaker kommune for å avklare hva de kan bidra med
Lage en plan for utvikling av området, på kort og lang sikt
Søke om evt ekstra støtte fra fond og stiftelser
Organisere dugnader.
Kontakte kommunen - renovasjonstjenesten i fht renovasjon i området (oppsetting
og tømming av søppelkasser)
Medlemmer i Prosjektgruppa for Kisaparken 2016
Bent Arne Holter,
tlf 95826448,
Einar Inge Ellingsen,
tlf 93809483,
Arne Vidar Grøndalen, tlf 97055240,
Eirik Jahren Røine,
tlf 41583851,
Karoline I Grøndalen,
tlf 47053260,
Petter Stensby,
tlf 41218319,
May Brenni,
tlf 41203025,
(Etteranmeldte 25.05.16)
Videre ble det oppfordret til å få flere kvinner inn i prosjektgruppa. Pål Hansen
kontakter beboerne i Parkstubben Boligsameie for å høre om noen der er interessert.
Bent Arne Holter tar initiativ til å innkalle til det første møtet.

Ref:
May Iren Staune Holter, sekretær NGU
Tlf 97 12 38 98

