
Sevgili İstasyon mahallesinde oturan Komsular, 

Birçoğunuz Olga Center'daki değişiklikleri görmüş olacaksınız ve merak edeceksiniz: Orada neler 

oluyor? Bu biz sakinler ve çocuklarımız için ne anlama geliyor? Kısacası: Olga Gençlik ve Aile Merkezi 

Schützenstraße 16'ya taşındı. 

Olgastraße 45'teki bina Maschinenfabrik kültür merkezi haline geldi. Sadece Kadın sanatçılar için yeni 

bir Bulusma noktasi olmakla kalmadi,  aynı zamanda siz ve aileleriniz için de yeni bir buluşma yeri 

oluşturuluyor. 

Sabit bir hedefle başlıyoruz: Sizin için iyi komşular ve zenginleşmek istiyoruz. Sinirlerinizi bozmadan 

binayı, kültür sahnesini ve istasyon banliyösünüzü canlandırmak istiyoruz. Bu nedenle sizinle olan 

alışveriş bizim için çok önemlidir. 

Sizden gelen her fikir ve öneriden mutluluk duyarız. Buna ek olarak, bizimle ilgili bir şey sizi rahatsız 

ederse, bize 7/24 mesaj bırakabileceğiniz bir "keder numarası" kurduk. Çünkü aranızda daha fazla 

gürültü olacağına veya çocuklarınızın artık bahçemizde buluşamayacağına dair korkular olduğunu 

hayal edebiliyoruz. Gürültü korumayı çok ciddiye alacağımıza söz veriyoruz. 

 Gürültü koruma konseptleri olusturduk, hem konser hem de prova odası çalışması için zaten Gürültü 

koruma Konsepti mevcuttur. Test odası çalışması için, belediye ofisi ile ölçümler zaten yapılmıştır, 

böylece herhangi bir Gürültü Sorunu olmamalıdır. Yine de, bireysel grup provalarından rahatsız 

olabilirsiniz. O zaman lütfen bizimle iletişime geçin ve neleri geliştirebileceğimizi veyahuta 

degistirebilecegimizi birilikte görelim. 

Yeni mahallemizi sabırsızlıkla bekliyoruz ve sizi tanımak istiyoruz. Bu nedenle, sizi ilk halka açık 

etkinliğimiz olan 31.07. – 22.08.2021 tarihleri arasında Maschinenfabrik'te düzenlenen "Pandemi 

Zamanlarında Sanat - Genişletilmiş" sergisine içtenlikle davet ediyoruz. Gelin ve sizi hoş geldin içkisi 

içmeye davet edelim! Sergi ile ilgili detaylara el ilanından ve ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Sergi ile iç avlu değişecek ve gelecekte artık bir futbol sahası olmayacak. Bu nedenle, çocuklarınız 

Futbol oynacak yerler isterse, mevcut olan belediye futbol sahalarıni sayfamizda bulacaksınız. 

Genclerin  istenen bir buluşma noktasi olmaya devam edecek. Grafiti yasal yerlere püskürtülebilir ve 

atölyeler de Kurslar sunuyoruz . Ayrıca binada gençler için de Cesitler Kurslar ve Rap Kursu icin de 

Kayit Stüdyomuz olacak. 

Uyumlu bir birliktelik için, lütfen çocuklarınıza avlunun gürültü koruması nedeniyle saat 22:00'den 

sonra kullanılamayacağını. .Pet şişeleri veya ambalajlar gibi getirilen her şeyin de geri alınması 

gerektiğini ve evin diğer kullanıcılarına dikkat edilmesi gerektiğini iletin. 

Bunun işe yarayacağından eminiz ve Eglenceli bir avlu ile sizinle paylasilan her konuşmayı dört gözle 

bekliyoruz! 
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