
Oppsummering av Idéverksted for Trosterud og Haugerud 23.03. 2015 
Velkommen v/ Halvor Voldstad, seksjonsleder Bydel Alna 
Bydelen gjennomfører et forarbeid for et mulig områdeløft på Trosterud og Haugerud de neste 
årene. Forarbeidet handler om å se hvilke muligheter vi har til samarbeid, finansiering og 
organisering av en eventuell områdesatsing. Medvirkningsarbeid for å kartlegge hva som bør gjøres 
og nærmere analyser inngår i dette.  

En anbefaling med begrunnelse og bakgrunnsinformasjon blir lagt fram for politikerne i 
bydelsutvalget i juni. Det er politikerne som bestemmer hvordan arbeidet skal tas videre. En 
prosjektleder jobber med dette framover. Kontakt gjerne Charlotte Sætre med innspill: 
charlotte.satre@bal.oslo.kommune.no / 45464059. 

Oppsummering av foreløpige funn i sosiokulturell stedsanalyse  v/ Arild Eriksen 
Eriksen Skajaa arkitekter er engasjert av Eiendoms- og byfornyelsesetaten til å gjøre en stedsanalyse 
av området. De har sittet på Miljøhus 15 i to uker i februar. De har fått inn 275 konkrete innspill fra 
befolkningen. Analysen vil blant annet fortelle om folks opplevelse av stedet, stedsbruk og 
stedsinteresser. Det er laget kart der alle innspillene er plassert og oppsummeringer av hva folk har 
gitt uttrykk for.  

For å sørge for innspill fra et bredt lag av befolkningen har de også aktivt oppsøkt ungdom gjennom 
elevrådet, og aktuelle bydelstjenester i området som frivillighetssentral, seniorsenter og 
Trosterudklubben. Lokale organisasjoner og enkeltpersoner har også været aktive med å komme 
innom og fortelle om sine opplevelser av stedet.  

Fysisk og sosiokulturell stedsanalysen blir et kunnskapsgrunnlag som brukes i det videre arbeidet til 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten med et langsiktig planprogram for området og blir tatt inn i 
vurderingen av et områdeløft på Trosterud Haugerud for Bydel Alna. Analysen vil bli tilgjengelig for 
beboerne i området når den er klar, trolig i løpet av april/mai.  

Spørsmål og kommentarer fra salen etter informasjon om analysen:  

• «Vi har behov for en møteplass – et sted der man kan sitte og prate, møtes, lese etc. Det er 
et ønske om å starte opp et kreativt og kulturelt tilbud i nærmiljøet».  
Det er fanget opp i stedsanalysen.  

• «Haugerudparken ser ut til å være utenfor planområdet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
(EBY). Betyr det at det ikke kommer til å skje noe der?» 
Haugerudparken er tatt ut fordi det ikke er planer om å endre eksisterende regulering. Dette 
betyr likevel ikke at EBY ikke engasjerer seg for bedring av forholdene i parken. 

• «Furuset og Lindeberg har allerede hatt og er i områdeløft. Hva har det betydd for disse 
stedene?»  
Områdeløft har bidratt til både fysiske og sosiale tiltak på Furuset og Lindeberg. 
Områdeløftet på Furuset har blant annet bidratt til at Verdensparken med landets første 
parkouranlegg har kommet – etter ønske og innspill fra de som bor der. Det er også skjedd 
utvikling av biblioteket med oppussing og nye tilbudet. I mai starter ombygging til et større 
flerbrukshus med bibliotek og samling av flere bydelstjenester. Områdeløftet har på Furuset 
også bidratt til Alnaskolen, et utviklingsprogram for unge ledertalenter i regi av Furuset IF. 
Borettslagene har fått bistand til å organisere seg i et storvel kalt BOVEL Furuset. 
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Furusetfestivalen (fjorårets program) har også utviklet seg gjennom områdeløftet. En 
oppsummering av områdeløft Furuset med erfaringer fra engasjerte beboere og viktige 
bidragsytere finner du i denne korte videoen «Samspill gir resultater».  

 På Lindeberg har områdeløftet blant annet bidratt til at Jerikobakken er blitt oppgradert og 
det har kommet lyskunst og bedre belysning langs gangveiene rundt friområdet. Det har 
kommet ny ballbane på Skjønnhaug skole og flere lekeplasser i nærmiljøet. Lindeberglørdag 
er åpne aktiviteter på skolen i helgene drevet av frivillige og Lindeberglokalet er kombinert 
områdeløftkontor og utlånslokale som frivillige gratis kan bruke til egne, åpne aktiviteter.  
Her er en bildekavalkade som gir et innblikk i mye av det som har skjedd på Lindeberg i tiden 
som har gått siden områdeløftet startet på slutten av 2011.  

Et områdeløft kan bidra til å forløse mange ideer og få flere til å dra i samme retning. 

• «Det er et initiativ til å ta i bruk drivhusene på Trosterud og der går de i gang med dyrking
denne våren».

• «Vi ønsker oss kino – det er en møteplass der folk kan samles og som ville blitt et bra tilskudd
til nærmiljøet».

Kafédialog v/ Charlotte Sætre 
Alle frammøtte deltok med sine ideer og innspill i idemyldring som var organisert som en 
«Kafédialog». Metoden er rask og underholdende og deltakerne fordeler seg på temaer i grupper til 
kjappe samtaler som skifter hvert 10 minutt. Alle innspill ble skrevet ned av gruppeledere.  

Spørsmålene handlet om hvordan du og ditt nettverk kan bidra til forbedringer i området og hva du 
trenger hjelp til for å få det til. Temaene for gruppene var: Møteplasser, skjøtsel, førsteinntrykk, 
oppvekstmiljø, kultur og frivillighet, trafikksikkerhet og til slutt rykte.  

Blant forslagene som kom fra deltakerne på idéverkstedet er det tydelig at det er stort engasjement 
omkring å skape en felles, lavterskel møteplass i nærmiljøet som er lett å ta i bruk av både unge og 
eldre. Her foreslås både nytenkning i bruk av bydelens tjenester som allerede finnes i nærmiljøet, 
som Trosterudklubben, Frivillighetssentralen og Seniorsenteret og nye tilbud.  

Bedre informasjon om hva som allerede skjer i området og muligheter for finne sammen for ildsjeler 
og organisasjoner etterspørres også. Det er forslag om flere friluftsaktiviteter og kulturelle 
aktiviteter for barn og unge, utlån av utstyr osv. Fysisk skilting og estetisk oppgradering i nærmiljøet 
foreslås og det påpekes at dugnad og engasjement fra beboere kan bidra til bedre skjøtsel i 
området. Samtidig etterspørres at kommunen må ta bedre ansvar for sine områder. Mange har 
forslag til steder der trafikksikkerheten bør økes og at beboerne og skolen kan engasjere seg mer i 
holdningsskapende arbeid og synlig tilstedeværelse.  

Mange er opptatt av å fremheve perler og kvaliteter som grønne lunger og nærhet til marka for 
Trosterud og Haugerud. Framsnakking og bruk av sosiale medier kan bidra til å spre positiv 
informasjon om området.  
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Vedlagt følger en litt mer detaljert oversikt over innspillene som har kommet inn. Innspill som har 
kommet flere ganger er samlet i et punkt. Innspillene er ordnet etter temaene i gruppearbeidet. 
Innspillene på gruppa «rykte» kommer fram gjennom de andre gruppene.  

Innspillene tas inn i den sosiokulturelle stedsanalysen og blir tatt med videre i arbeidet for å se på 
mulighetene for et områdeløft på Trosterud og Haugerud. Samtidig er det mange gode ideer her som 
beboere, lag og foreninger kan ta tak i med en gang.  


