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Jeg har følgende spørsmål som gjelder vedlikehold av grøntarealer i gamle Nedre Eiker:


Flere lekeplasser ble tatt ut av listen over arealer som ble vedlikeholdt grunnet dårlig økonomi. Er
disse tatt inn igjen, og hvis ikke, når vil de bli det?



Det har tidligere vært beplantning ved E134 og innkjøring til Mjøndalen, i form av gamle Nedre
Eikers kommunevåpen. Vil det bli beplantning her videre, og i så fall, med hva slags utforming? Hvis
ikke: Hvorfor ikke?



Det er flere steder i gamle Nedre Eiker som har manglet vedlikehold i flere år, for eksempel rundt
Mjøndalen samfunnshus, og som ser veldig stusselige ut. Er det lagt en plan for hvordan få satt disse
stedene i stand igjen, og inn i en rullering for vedlikehold?

Svar
I 2017 ble det som innsparingstiltak i tidligere Nedre Eiker redusert på drift og vedlikehold av flere
parker, lekeplasser og grøntområder. For noen av disse anleggene ble skjøtsel tatt opp igjen i 2019,
gjennom vedtak i formannskapet. I 2020 er drift og vedlikehold av parker, lekeplasser og grøntområder
forsøkt videreført på samme nivå og omfang som i de tidligere kommunene. Samtidig vil det arbeides
med harmonisering av all drift og vedlikehold fram mot økonomiplan for 2021, slik at dette blir ensartet
for hele den nye kommunen fra og med neste år.
Når det gjelder beplanting ved innkjøring til Mjøndalen har dette ikke blitt prioritert da det nå ikke er
naturlig med en beplanting med tidligere Nedre Eikers kommunevåpen. En helhetlig plan for
beplantning med sommerblomster vil inngå som en del av harmoniseringsarbeidet på dette området,
også for dette aktuelle området.
Når det konkret gjelder områdene rundt Mjøndalen samfunnshus så har Drammen Eiendom KF nylig
brukt ressurser på grøntstell for å renske opp og gjøre det finere på uteområdet rundt Mjøndalen
Samfunnshus. Eventuelle større arbeider og utbedringer må prioriteres i en fremtidig helhetlig
vedlikeholdsplan.
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