Hovedmålsetninger for Svartlamon beboerforening 2014-2015
Vedtatt 11. Oktober 2014 på beboerforeningens stormøte.

1

MENNESKER OG MENINGER

1.1

Svartlamon beboerforening skal arbeide for at flere av medlemmene deltar aktivt i
arbeidet som skjer på Svartlamon.

1.2

Svartlamon beboerforening skal jobbe for å bli en synlig aktør i bybildet innenfor
boligpolitikk, byøkologi/miljø og antirasisme.

1.3

Det skal arrangeres minimum 3 større temamøter i året. På temamøtet skal foreningens
medlemmer sammen gå igjennom et tema som er relevant for driften av Svartlamon.
Temamøtene kan organiseres ulikt og ha ulike mål, for eksempel kan de ha som mål å
beslutte noe om hva eller hvordan foreningen skal arbeide med et tema, eller ha som
mål å skape økt kunnskap rundt et spesifikk tema.

1.4

Det etableres arbeidsgrupper som jobber med tema både utad, og innad i
beboerforeningen.

1.5

Hver beboer over myndig alder bør ha minimum 30 timer egeninnsats i kalenderåret.

1.6

Det skal opprettes et system for registrering av egeninnsats.

1.7

Hvert nabolag skal i løpet av året arrangere en dugnad med valgfri aktivitet der de
inviterer de øvrige beboerne til å delta.

1.8

Svartlamon beboerforening skal arbeide politisk opp mot beslutningsmyndigheter for å
ivareta områdets interesser. Et fokus i dette arbeidet burde blant annet være:




1.9

Leiekontrakten til Svartlamon boligstiftelse skal fornyes i 2021
Beboerrepresentantene skal være i flertall i styret til Svartlamon Boligstiftelse.
Få tollpostområdet regulert til alternativ bebyggelse eller grøntområde.

Svartlamon beboerforening skal utforme retningslinjer for miljø i henhold til det som
står i reguleringsplanen for Svartlamon. Disse retningslinjene skal være et redskap for
å fremme bruk av bærekraftige løsninger.

2 HUS
2.1

Beboerforeningen skal arbeide aktivt for at Brakka-prosjektet blir gjennomført, både
gjennom deltakelse i prosess og dugnadsarbeid.

2.2

Beboerforeningen skal innen en toårsperiode sette opp et resirkulert hus på området.
Med resirkulert hus menes et allerede ferdigbygd hus som flyttes hit.

2.3

Det opprettes en konto for husbygging (for beboerforeningen).
Det legges til 50 kr på husleien per. måned som skal gå til husbygging.
Dette må tilrettelegges i forhold til autotrekk for beboerne og andre.

3 UTEOMRÅDET
Svartlamon beboerforening skal rydde og bevare ”skogen” mellom Nordtvedts gate og
Biskop Darres gate. Dette arbeidet burde ha som formål å gjøre området mer
tilgjengelig og farbart.

3.1

Lekeplassen ovenfor ”skogen” skal rustes opp og gjøres tilgjengelig for alle barna på
Svartlamon.
Foreningen kan gjerne utforme og henge opp fuglekasser i skogen, med kreativ og
nyskapende arkitektonisk utforming.

3.2

Strandveien skal være en utadvendt og særpreget bygate.






3.3

Strandveien skal stenges ved jernbanebrua for gjennomkjøring.
Gratisbutikkens fasade skal pyntes, og informasjon om konseptet skal henges opp godt
synlig for spaserende.
Strandveien 27b skal dekoreres med et veggmaleri. Foreningen skal sette ned en
komité som bestemmer hvem som får dekorere veggen og hvordan.
Det skal plantes plen foran Strandveien 23 og 25-27.
Fortau skal utvides på andre siden av Strandveien.

Svartlamon beboerforening skal sørge for at all parkering på området skal være i
Strandveien. De områdene som til nå har blitt brukt til parkering skal brukes til
grøntanlegg og oppholdssoner. Arbeidet med å endre på de tidligere
parkeringsplassene skal gjennomføres av de enkelte nabolagene.
Nordtvedts gate, Biskop Grimkjells gate, Biskop Darres gate og deler av Gregus gate
skal stenges for biltrafikk.

