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1. KAPITTEL                             INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Bydel Alna i samarbeid med Plan- og 

bygningsetaten, og inngår også som et ledd i den delen av Groruddalssatsingens handlingsplan 

som omhandler stedsutvikling og ungdom. Rapporten er utarbeidet av Enhet ungdom og kultur. 

Arbeidet har foregått i tidsperspektivet 29. juni 2009 – 7. august 2009. 

 

Med utgangspunkt i bestillingen fra oppdragsgiverne og formålet med leveransen, har 

rapporten et bruksområdet som er todelt.  

Hovedleveransen er knyttet til bydelens samarbeid med Plan- og bygningsetaten, og retter seg 

mot informasjonsinnhenting som skal legges til grunn i en videre stedsutvikling av Furuset-

området og gi innspill til utarbeidelsen av reguleringsplaner og politiske vedtak i denne 

prosessen. Målsetningen her har vært å fremskaffe konkrete opplysninger og data fra ungdom 

som er direkte knyttet opp mot fysiske områder og arealer på Furuset. Dette være seg både 

inne- og uteområder, men utelukkende i det offentlige rom. Intensjonene har vært å kunne si 

noe om opplevelsen av og erfaringen med de ulike områdene som ungdommene fremhever, 

både i forhold til positive/negative eventualiteter, frekventering, trygghet/utrygghet og hvor 

dette er knyttet opp mot både estetikk, bruk og årsaksforklaringer. Leveransen i denne 

rapporten representerer ungdommenes bidrag til planene for stedsutviklingen. 

 

Den andre leveransen utgjør første fase av en stedsanalyse i et samarbeidsprosjekt mellom 

Groruddalssatsingens programområde 4, Enhet kultur og nærmiljø og Enhet ungdom og kultur. 

Her legges fokuset på aktivisering og tilbud til ungdom og hvordan videreutvikle Furuset-

området i tråd med beboernes og brukernes behov og ønsker. Stedsanalysen har blant annet 

som mål å si noe om bruken av eksisterende tilbud, samt utrede behovet for nye tilbud / 

aktiviteter i forhold til bestemte målgrupper. Deler av denne rapporten tar for seg disse 

forholdene, og rapporten fremhever noen aktuelle forslag til aktiviteter / tilbud fra 

ungdommene selv og skisserer hvordan disse eventuelt kan organiseres og gjennomføres. De 

tilbud og aktiviteter som foreligger for ungdom i Furuset-området blir også nevnt i rapporten, 
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men opplevelsen og videreutviklingen av disse, er overlatt til den påfølgende stedsanalysen 

som vil videreutvikles og gjennomføres i regi av Enhet ungdom og kultur høsten 2009. 

Hovedmetoden bak innhentingen av de data som analyseres og presenteres i denne rapporten, 

sonderer under metodikken ”Mental Mapping”. Fokuset ligger på en visuell tilnærming til 

dataene hvor målgruppene selv deltar i en medvirkningsprosess. Denne tilnæringen er sentral 

for hele den todelte leveransen, og har blitt supplert med spørreskjemaer og samtaler med 

ungdommene.  

 

Rapporten bygger på datamateriale som er samlet inn under workshops med til sammen 70 

ungdommer i alderen 10 – 28.  Alle disse tilhører Bydel Alna og de fleste er bosatt eller har en 

sterk tilknytning til Furuset-området.  

 

1.2 Rapportens oppbygging og struktur 

Kapittel 2 tar for seg de ulike metodene som er benyttet under datainnsamlingen og prosessen 

med innhentingen av data, rekrutteringen av ungdommene og erfaringene fra workshopene 

prosessuelt. 

 

Kapittel 3 er utgjør en presentasjon og analyse av ungdommenes diagrammer /kart 

 

I kapittel 4 presenteres ungdommens fotografier og disse settes i sammenheng med 

ungdommens skriftlige materiale og bildeforklaringer. 

 

Kapittel 5 lister opp en rekke konkrete forslag fra ungdommene i forhold til utbedring av 

fysiske områder. 

 

I kapittel 6 presenteres tre konkrete forslag til nye aktiviteter / tilbud til ungdom.  

Presentasjonen er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra ungdommene selv og tar for seg 

innhold, gjennomføring, organisering og ressursbruk. 

 

Kapittel 7 består av en oppsummering og konklusjon. 

 

Kapittel 8 utgjør rapportens avslutning. 
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2. KAPITTEL                  METODE OG PROSESS 

 

2.1 Metode 

Innhentingen av datamaterialet har skjedd under arrangerte workshops1

 

 og følgende metoder er 

brukt under datainnsamlingen; 

• Mental Mapping 

• Spørreskjema 

• Fotodokumentasjon 

• Samtaler 

 

2.1.1 Mental Mapping 

”Mental Mapping” som metode gjør nytte av mange ulike verktøy for innsamling av 

datamateriale, men hvor hovedfokuset ligger på en visuell tilnærming til en bestemt tematikk. 

Metoden er særlig egnet i forhold til innsamling av data og informasjon som går på fysiske 

områder og tilknyttede forhold. ”Mental Maps are imaginary diagrams people use to navigate 

through physical space; neighbourhoods, cities or countries”( http:// mentalmaps.info). 

Metoden kombinerer kognitive prosesser med praktiske øvelser. Det metodiske grunnlaget har i 

denne prosessen blitt utarbeidet gjennom konkrete oppgaver som besvares gjennom 

nedtegnelse av tankekart / tankediagrammer, og hvor disse senere har blitt bearbeidet og 

analysert i kombinasjon med annet innsamlet materiale som for eksempel stikkord og skriftlige 

nedtegnelser. Gjennomføringen av metoden har resultert i en metodetilnærming hvor 

deltakerne / målgruppene har blitt inkludert i en kreativ prosess, og hvor det essensielle i 

metoden; karttegningene / hukommelseskartene, har blitt supplert med andre visuelle og 

skriftlige tilnærminger til tematikken, herunder stikkord / skriftlige beskrivelser og foto.  

 

 

                                                 
1 ”Workshop” brukes her om arrangerte arbeidsseminar for ungdom i alderen 10 – 28 som inkluderer både 
teoretisk og praktisk arbeid, både individuelt og i grupper. De workshopene denne rapporten bygger på, består av; 
kognitive og praktiske øvelser som er utført både individuelt og i grupper, besvarelser av spørreskjemaer, 
fotodokumentasjon og gruppediskusjoner rundt det produserte materialet. 
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2.1.2 Spørreskjema 

For å kunne innhente ulike typer relevant informasjon vedrørende ungdoms behov, ønsker og 

opplevelser av Furuset-området og for å kunne supplere, men også kvalitetssikre noe av 

informasjonen som fremkom i arbeidet med kartene, fikk samtlige deltakere utdelt et 

spørreskjema utarbeidet av rapportskriverne (se vedlegg I). Dette skjemaet innhentet en del 

statistiske opplysninger som alder, kjønn og bosted, men gav også ungdommene mulighetene 

til anonymt å formidle opplevelsen av trygghet / utrygghet, komme med konkrete forslag og 

ønsker både knyttet opp mot stedsutvikling og mer konkrete aktiviseringsbehov / ønsker for 

barn / ungdom.  

 

 

2.1.3 Fotodokumentasjon 

Fotodokumentasjon er ingen helhetlig og selvstendig metode for representative data, da 

innsamlingen baserer seg på subjektive fortolkninger og kreativitet, og hvor analysen av 

materialet da tar utgangspunkt i egne fortolkninger av fortolkningene til de som har produsert 

bildene. Dette til tross så danner bilder et fint grunnlag for at man i prosessen med 

datainnsamling også kan fremheve det symbolske ved ulike forhold gjennom en visuell 

tilnærming. Og når fotograferingen, som i denne prosessen, er knyttet opp mot gjennomførte 

kognitive og praktiske øvelser, vil bildematerialet være en svært beskrivende dokumentasjon på 

de forhold barna / ungdommene ønsker å sette fokus på. Det skal også legges til at barn og 

ungdom er gode observatører hva en rekke ulike forhold angår, og at deres blikk for detaljer 

kommer stekt til uttrykk gjennom linsene. Å trekke fotografering inn som et ledd i det 

metodiske grunnlaget for datainnsamlingen har også gitt større rom for at de som av ulike 

grunner har utfordringer med å formidle et budskap gjennom tekst eller tegning også har blitt 

inkludert i prosessen. Fotografiene kan i mange tilfeller beskrive ulike forhold sterkere enn ord, 

og har således vært et viktig ledd i den endelige analysen.  

 

 

2.1.4 Samtaler 

Det var ikke avtalt noen intervjuer med ungdommene i forkant av workshopene, dette til tross 

så oppstod det i workshopenes settinger både rom og muligheter for å ta opp ulike temaer til 

diskusjon med deltakerne, dette skjedde særlig under spisepausen og under gjennomgangen av 
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deltakernes foto i plenum. Disse samtalene utviklet seg i mange tilfeller til en form for 

ustrukturerte gruppeintervjuer hvor disse oppstod naturlig innenfor den aktuelle konteksten og 

hvor informasjonstilgangen her ofte viste seg å være av stor betydning som bakgrunnsmateriale 

for analysene av de andre dataene.  

 

2.2 Prosess 

Det er i alt gjennomført 6 workshops, med totalt 70 deltakere i alderen 10 - 28. Alle 

workshopene er gjennomført i julimåned og er avholdt i Ungdomskafeens lokaler ved Furuset 

senter. Hver workshop har vart i 4-5 timer for ungdommene, og hver enkelt ungdom fikk kun 

mulighet til å delta èn gang. 

 

2.2.1 Rekruttering av deltakere, alder og bredde 

Siden gjennomføringen av workshopene foregikk i et tidsrom hvor mange ungdommer var på 

ferie, de fleste andre aktivitetstilbud var stengt og flere av workshopene ble lagt til Norway 

Cup-uka, var tilgangen til deltakere vanskeligere enn om prosessen hadde vært lagt til et annet 

tidspunkt på året. Dette til tross, ble hele 70 ungdommer inkludert i prosessen. Dette skjedde 

gjennom ulike tilnærmingsmåter.  

På forhånd var tanken å legge ut lister med aktuelle datoer hvor ungdom selv kunne melde seg 

på ved å registrere navnet sitt på den aktuelle datoen. Disse ble lagt ut på området hvor ungdom 

oppholder seg, men dette fungerte dårlig og derfor besluttet vi å bruke en mer direkte strategi 

for å rekruttere deltakere. Vi startet prosessen gjennom kontakt med koordinator ved 

Alnaskolen som satte oss i kontakt med en rekke ungdommer i ulike aldersgrupper og fra ulike 

miljø, samt unge ansatte ved Furuset Forums sommercamp. Alle disse ungdommene snakket så 

med sine bekjente og spredte informasjon om workshopene i ungdomsmiljøet.  

Videre i prosessen gikk vi selv ut og rekrutterte deltakere gjennom dialog med ungdommer vi 

stoppet på fotballbanen, på senteret, ute i gatene, på t-banen / busstopp og lignende. Vi 

henvendte oss selv direkte til disse ungdommene og gav de informasjon om hvordan prosessen 

skulle gjennomføres og tilbudet om å delta. På denne måten ble deltakerne fortrolige både med 

selve prosessen og vi som skulle lede den før de besluttet om de ønsket å delta eller ikke. De 

fleste fremstod som glade over å få tilbud om å være med på å påvirke eget miljø og nesten 

samtlige av de forespurte møtte opp på en av de aktuelle workshopene. Den eneste utfordringen 

var at mange av ungdommene hadde vanskeligheter med å gjøre avtaler langt frem i tid, noe 
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som medførte av vi ved flere av workshopene ikke visste deltakerantallet før dagen i forveien 

eller samme dag. I tillegg var det to påmeldte deltakere som trakk seg, da foreldrene deres ikke 

ønsket at de skulle delta.  

 
         Figur 1 antall deltakere fordelt på kjønn 
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Totalt antall deltakere i workshopene var 70, av disse utgjorde jentene 51,4 % og guttene 48,6 

%.  
   Figur 2 Deltakernes alder fordelt på kjønn 
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2.2.2 Workshopene; gjennomføring og etterarbeid 

 

2.2.2a. Gjennomføring 

Workshopene ble innledet med en power-point presentasjon over formålet med 

datainnsamlingen og innholdet i prosessen, samtidig ble det vist et flyfoto over Furuset-

området (se vedlegg 2 og bildene under) 
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Deretter ble ungdommene introdusert for oppgavene de skulle gjennomføre. 

Deltakerne fikk oppgaver som innbefattet temaene; forbindelseslinjer, delområder / 

”Furusetsteder” og knutepunkt (se vedlegg 2). 

Først ble oppgavene løst individuelt, hvor deltakerne tegnet tankekart i A3- format over egen 

bruk av Furuset-området. Det ble lagt liten eller ingen vekt på presishet, avstander og 

forholdstall, det viktige var å få belyst deltakernes subjektive forståelser og kognitive 

beskrivelser av området og dets fasiliteter. Disse ble utarbeidet parallelt med et tekstmateriale 

over positive / negative forhold, trygghet /utrygghet knyttet til de områdene deltakerne 

fremhevet og ble nedtegnet på et tilhørende A4-ark.  
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Etter at deltakerne hadde jobbet individuelt med sine kart, ble deltakerne satt til å jobbe 

gruppevis. Hver workshop ble da delt inn i 3 -5 grupper og hver gruppe hadde mellom 3 -5 

deltakere, avhengig av hvor mange som deltok i den aktuelle workshopen. Hver enkelt gruppes 

tankekart over bruk og bevegelse i Furuset-området, ble nå overført til ett felles kart på en 

original kopi av et flyfoto.  
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Bildene under viser gangen i prosessen med tegning av kartene for en workshop; 

 
1. Deltakerne jobber individuelt med sine tankekart i A3-format 
 

              
  

 
2. Deltakerne jobber i grupper med å overføre sine individuelle kart til et felles gruppekart i A0-format 
 

              
 

 
3. Eksempel på samlekart tegnet på skissepapir fra ulike grupper 
 

              
                       

 
4. Workshopens samlekart, resultatet av alle gruppene;  
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Neste steg i prosessen bestod i at hver enkelt gruppe fikk tildelt et fotoapparat og en tidsramme 

på 30 – 40 minutter for å fotografere bilder som symboliserte og gjenspeilet det de hadde tegnet 

inn på kartene og beskrevet i tekst. 

 

 

Etter at alle gruppene var kommet tilbake fra fotooppdragene, ble alle kameraene samlet inn og 

bildene overført til en pc for en felles gjennomgang. Ungdommene gav så en forklaring på 

hvert enkelt bilde i forhold til beliggenhet, symbolikk, positive eller negative perspektiver og 

eventuelle forslag. 
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Den videre prosessen bestod i at den enkelte deltaker besvarte et spørreskjema (se vedlegg 1). 

Dette skjemaet har blitt utviklet med særlig tanke på innhenting av relevant informasjon i 

forhold til det arbeid som utføres i Enhet ungdom og kultur, herunder; organisering, 

gjennomføring og opprettelse av aktivitetstilbud til barn og ungdom. Men i tillegg har 

spørreskjemaene gitt gode statistiske data og fungert både som et supplement til kartene og som 

metode for kvalitetssikring av disse. 59 deltakere besvarte spørreskjemaene. 

 

    
 

Det avsluttende elementet i workshopen fokuserte på sosialt samvær, dialog og mat til 

deltakerne. Her gikk praten løst og fast og det fremkom ulik type informasjon som dannet et 

fint bakgrunnsmateriale for deler av den videre analysen. 
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2.2.2b. Etterarbeidet 

I etterkant av alle workshopene ble alle ungdommenes fotografier montert på kartene linket til 

de angitte områdene / stedene, og resultatet ble en kreativ og visuell plansje over ungdommenes 

bruk, konsentrasjon og frekventering i Furuset-området. Hver enkelt workshop sitt samlekart 

ble også digitalisert enkeltvis (se bilder fra sluttresultatet av ws4 under, for større kart se 

vedlegg 3 - 5). 
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3. KAPITTEL    PRESENTASJON OG ANALYSE AV UNGDOMMENES KART 

 

3.1 Presentasjon av de ferdigstilte kartene 

En digitalisering av ungdommenes kart fra den enkelte workshop gir de sluttresultater som er 

presentert i bildene under. Disse er igjen samlet til ett kart som viser ”Ungdommenes Furuset”. 

Dette kartet legges til grunn i den videre analysen sammen med ungdommenes tekstmateriale, 

visuelle beskrivelser og utsagn ( for større kart, se vedlegg 6). 
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Kartet ”Ungdommenes Furuset” viser at de områdene / stedene som er mest brukt av ungdom 

og som de anser som viktige, er sentrert innenfor et lite geografisk område, og at ”sentrum” av 

Furuset kommer svært tydelig frem. Under workshopenes oppgaveløsning fremhevet 

ungdommene områder etter bruk / frekventering og bruksmåter / innhold. 

Stratifiseringsfaktorene (herunder; trygghet / utrygghet, positivt / negativt) i analysen vil derfor 

relateres til oppgavetemaene; 

I. Forbindelseslinjer 

II. Delområder/ ”Furusetsteder”  

III. Knutepunkt3.2 Forbindelseslinjer 

De viktigste forbindelseslinjene / veiene / strekningene / stiene ungdommene angir i Furuset-

området ligger rundt senterområdet, fra senterområdet og rundt til de nærmeste borettslagene 

og til aktivitetsarenaer som skolene, Furuset Forum og ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark). 

Forhold som mange ungdommer fremhever vedrørende disse forklares mer i detalj under punkt 

3.4 og 3.5. 

 

3.3 Delområder / Furusetsteder 

De delområdene / ”Furusetstedene” ungdommene anser som viktigst er av ulik karakter og har 

forskjellige bruksmønster. Bruksmønstrene skiller også mellom ulike grupper barn / ungdom, 

og i det følgende vil fremstillingens fokus ligge på ulike typer bruk av disse arenaene. 

 
Ungdommenes viktigste delområder fordelt på antall disse imellom 
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Furuset Forum oppleves av både faste brukere og av besøkende som en arena som møter ulike 

behov både i forhold til alder, kjønn og interesser. Selv om bygget er en fleridrettshall, 

arrangeres en rekke ulike andre aktiviteter ved arenaen og er et samlingspunkt for mange, og 

således både en aktivitetsarena og et møtested. Bruken av stedet er oftest knyttet opp mot faste 

eller organiserte aktiviteter med en fast struktur, et unntak av dette er ungdomsklubben som 

arrangeres hver fredagskveld og som ikke krever noen form for påmelding eller organisering. 

Ungdommene ønsker utvidede tilbud og åpningstider ved Furuset Forum. 

   

Furuset senter / T- banen brukes på en helt annen måte. Hovedaktiviteten ved senteret 

innebærer enten shopping eller sosialisering uten noen annen bestemt form for aktivitet. Til 

tross for at området er / har en kommersiell funksjon som næringsvirksomhet, er senterets 

viktigste funksjon for ungdommene en møteplass. Alle typer ungdommer benytter seg av 

arenaen med dette som formålet, men særlig ungdom som ikke deltar på andre organiserte 

tilbud trekkes hit. 

T-banestasjonen definert som ”delområde” fungerer ofte som et møtested, men i større grad enn 

senteret fungerer også dette området som et tilholdssted for enkelte grupper ungdommer. 

Bruksområdet er tilgjengelig for samtlige ungdommer, men frekventeringen varierer sterkt og 

bruksmønsteret er ulikt for ulike typer miljø. Flere ungdommer skremmes fra å bevege seg ved 

t-banen til enkelte tidspunkt, da de erfaringsmessig føler ubehag over større eller mindre 

gruppers tilstedeværelse. Særlig de yngre ungdommene og barna bruker t-banestasjonen 

sjeldent på kveldstid foruten i transportøyemed. 

 

Bruken av ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark) beskriver først og fremst området som 

aktivitetsarena, men bruken vitner også om at området representerer en sosialiseringsarena for 

ungdommer som ikke bedriver idrett. Områdene rundt lekestativene fungerer på kveldstid som 

et møtested for litt eldre ungdommer, som også bruker fasilitetene som en alternativ møteplass. 

Bruken av ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark) på kveldstid minimaliseres grunnet dårlig 

belysning, som medfører at funksjonaliteten til banene / utstyret nedsettes og at området erfares 

utrygt og skummelt. 

 

Gran skoles uteområder har ulike bruksfunksjoner og mønstre både knyttet til ungdomsmiljø og 

til døgnbruk. Områdene som ligger under tak fungerer for mange som et tilholdssted hvor man 

kan sosialisere seg med venner og samtidig være litt private. Flere jenter forteller at de ofte 

samles her for sosialisering, og de omtaler stedene som ”veranda 1” og ” veranda 2”. De liker 
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området fordi de kommer litt unna folkemassene rundt senteret, og fordi de unngår 

grupperingene av gutter som ofte samles rundt senteret. Andre bruker området først og fremst 

for å utøve idrett som for eksempel basketball. Til tross for at utstyret er svært nedslitt og 

ødelagt, er bruksmønsteret synlig i mangel på andre alternativer. Det meste av utstyret i 

skolegården er lite funksjonelt, men ungdommene bruker fasilitetene til andre formål enn hva 

disse i utgangspunktet er tiltenkt, for eksempel brukes bordtennisbordet til å sitte på eller til å 

spille kortspill på. En annen funksjon for skolens utearealer er senere på kveldene, hvor eldre 

ungdommer med bil av og til samles, noe som skremmer bort andre brukergrupper.  

 

Biblioteket har et bruksområde som oppleves som positivt, og når mange ulike brukergrupper. 

Mange av ungdommene verdsetter biblioteket som arena for skolearbeid og for at det er det 

eneste stedet med fri internettilgang på senteret. Noen bruker også biblioteket som et møtested, 

og ønsker utvidede åpningstider. 

 

3.4 Knutepunkt 

 
Under bearbeidingen av dataene fra workshopene kom det frem at markeringene av delområder 

ofte samsvarte med markeringene av knutepunkt, men at bruksmønstret og bruksmåtene var 

ulike. Dette var knyttet både til døgnbruk, men også til grupperinger og miljø. 

Det er særlig t-banen som knutepunktfunksjon som illustrerer dette. Mange av de som har 

markert t-banestasjonen som et viktig delområde, definerer stedet som et viktig møtested og 

som en viktig tilholdsarena, de skiller derfor t-banen spesifikt fra senteret med bakgrunn i at 

dette området har et bruksmønster som i større grad benyttes av bestemte grupper. Når det 
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gjelder t-banestasjonen som knutepunktfunksjon, så skiller markeringene av stedet i mindre 

grad mellom ulike grupper ungdommer. Bruksområdet til t-banen / stasjonsområdet som 

knutepunkt vektlegger i større grad transportfunksjonene og videre de sosialiseringsmuligheter 

som oppstår nettopp fordi stedet er en kommunikasjonslinje, mer enn at stedet er et tilholdssted 

/ møteplass knyttet til resten av senterområdet. Det er derfor et større antall ungdommer som 

har markert t-banen spesifikt som et knutepunkt, enn som et delområde da stasjonsområdet som 

delområde ofte ikke skilles noe særlig fra de nærliggende senterområdene. 

 

 3.5 Om trygghet og utrygghet 

Ungdommenes opplevelse av trygghet og utrygghet i Furuset-området fremgår av 

datamaterialet som sterkt forankret i døgnbruken. Generelt føler ungdom seg gjennomgående 

trygge på Furuset om dagen, mens det generelt erfares mye utrygghet om kvelden, disse 

erfaringene er knyttet opp mot ulike forhold. 

3.5.1 Trygghet 

De områdene som fremheves som de tryggeste er; 

• Furuset Forum: 

- uavhengig av tidspunkt 

- begrunnelse; snille folk, mye å gjøre, fint, aktiviteter for ulike aldersgrupper 

• ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark): 

             - på dagtid 

             - begrunnelse; mennesker tilstede, fint og flott, mange aktiviteter 

• Senteret 

- på dagtid 

- begrunnelse; mange mennesker der 

 
Figur: De tryggeste stedene/områdene fordelt på antall disse imellom 

41 %

28 %

31 %

Forum Senteret Sletta
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3.5.2 Utrygghet 

Det er særlig på kveldstid at ungdommene fremhever områder / steder de føler er utrygge, men 

også enkelte områder erfares på dagtid som utrygge. Kartet under illustrerer disse områdene. 

 
 

Det er særlig veiene rundt senteret; ved gatekjøkkenet Jackpot og passasjen ved og fra 

ungdomskafeen som mange opplever som utrygge. Dette erfares både på dagtid og på 

kveldene/nettene. 

Ungdommenes forklaringer på dette er at det er svært dårlig belysning generelt på hele Furuset, 

men at dette erfares ekstra skummelt / utrygt rundt senterområdet. I tillegg opplever mange 

disse områdene ekstra utrygge fordi eldre ungdommer / unge voksne ofte bruker disse stedene 

som arena for sosialisering i mindre eller større grupper.   

T-banen er også et av de områdene som i stor grad fremheves som utrygt, også dette grunnet 

enkelte gruppers bruk av stedet. Større eller mindre gruppers tilstedeværelse oppleves som alt 

fra truende, skummelt til ubehagelig. Dette gjelder den generelle ungdomsmassen, for de 

aktuelle som bruker t-banen aktivt som sosialiseringsarena oppleves den som et trygt 

tilholdssted og som en møteplass.  
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Mange opplever også veiene til Furuset Forum som utrygge og konkretiserer dette med at det 

mangler gangfelt / fotgjengerfelt og at kollektivtrafikken ofte holder høy hastighet på disse 

strekningene. De uttrykker at dette oppleves problematisk da det er svært mange barn og unge 

som besøker / bruker Furuset Forum, og da ikke har noen alternativer til disse overgangene som 

de benytter på egenhånd og uten følge av voksne. Mangelen på fotgjengerfelt er et svært utrygt 

element på dagtid så vel som på kveldene. 

Ungdommene, og særlig de yngre, forteller også både via tekst og gjennom visuelle 

virkemidler at de opplever ” Det brente huset”, som de kaller det, som både utrygt og 

skummelt. Flere fortalte at de blant annet finner det skummelt å gå til kirken eller områdene 

rundt, fordi de må passere dette huset. 

”Sletta” (Furuset Aktivitetspark) oppleves av samtlige som trygg på dagtid, mens mange 

formidler at de opplever ”Sletta” som noe utrygg på kveldene. Dette knyttes utelukkende til 

mangelfull og dårlig belysning, ikke bare på selve ”Sletta” men også langs veiene som fører dit. 

Parkeringsplassene omkring senteret oppleves også som utrygge av mange på kveldstid og 

dette begrunnes med kombinasjonene av liten eller ingen belysning, samt at områdene ofte er 

helt folketomme, uten mennesker tilstede eller at plassene benyttes som møteplass for eldre 

gutter. 

Senteret er også et av de stedene som ungdom kan oppleve som utrygt på kveldene, dette 

henger sammen med at senteret til tider har en del eldre ungdommer som oppholder seg der 

uten noe tilsynelatende bestemt formål. 

Gran skoles utearealer beskrives som til dels utrygge på kveldstid grunnet mangelfull belysning 

og fordi skolegården er et møtested for ulike grupper ungdommer som har få andre tilbud de 

kan delta på. Dette gjelder særlig jenter over 16 år og gutter over 18 år. 

Veiene fra Furuset senter til Kurlandstien og veien fra Furuset senter nedover Granstangen er 

de forbindelseslinjene foruten de som omkranser senteret, som barn og unge erfarer som 

utrygge, dette hovedsakelig pga manglende belysning, men også pga tett vegetasjon og trafikk. 

Dette gjelder særlig etter at det har blitt mørkt. På dagtid er det trafikken som oppleves som 

mest utrygg på strekningen Furuset senter – Granstangen. 

3.6 Om estetikk, trivsel og det visuelle Furuset 

Som kartet ”Ungdommenes Furuset” (se vedlegg 6) viser, er ungdommenes bevegelsesmønster 

i stor grad konsentrert rundt det som i dag omtales som, og erfares som sentrum av Furuset. 

Ungdommene fremhever at deler av dette området har en estetikk som er lite vakker og som i 

liten grad innbyr til å ta vare på det fysiske nærmiljøet. Situasjonelle forebyggingsstrategier 
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fremhever muligheten for at fokus på opprusting av det fysiske miljøet i et spesifikt område, 

reduserer forekomsten av dårlig atferd, ødeleggelser og hærverk i dette området (Kilde: 

www.forebygging.no). Ved å ta del i et nærmiljø hvor man føler et eierforhold til det aktuelle 

området fordi man setter pris på fasilitetene der, eller fordi området fremstår som innbydende 

gjennom sin estetikk, kan bidra til å øke ansvarsfølelsen og den enkeltes ønske om å ivareta 

stedets representativitet. Det kan her trekkes frem at særlig arenaer som både er velholdt i sin 

arkitektur / uteareal og som innbyr til konstruktiv atferd gjennom aktiviseringsmuligheter 

virker positivt inn på både trivsel, trygghet og bruk, som for eksempel ”Sletta” (Furuset 

Aktivitetspark) og Furuset Forum, mens Gran skoles uteområder, som både er nedslitte og med 

lite funksjonelle apparater og utstyr i liten grad innbyr til høy trivselsfaktor. Dette til tross blir 

Gran skoles uteområder brukt i mangel på andre alternativer. En opprusting av fasilitetene i 

dette området vil muligens gjøre området mer innbydende, endre bruksmønsteret og således 

øke følelsen av trygghet både for de som er primære brukere av området og for de som har 

området innenfor sin bevegelsesradius. 

 

En av ungdommene (13) skrev; ”… jeg ønsker meg sånn hip hop studio og flere blomster og 

sånne koselige ting så det ser fint ut”.   

Dette utsagnet representerer mye av ungdommenes ønsker og forslag i forhold til utbedringer 

av fysiske forhold i det offentlige rom. Beplantning går igjen hos mange som et konkret tiltak 

som ville skape økt trivsel i lokalmiljøet. Alle gruppene som har deltatt i workshopene 

eksemplifiserer dette gjennom bilder av blomstene som er plantet på plassen utenfor 

ungdomskafeen og ved inngangen til Furuset Forum. Ungdommene har også tatt en del bilder 

av steder de mener det ville vært fint å beplante (se bilder under). 
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Ungdommene etterlyser også flere områder som muliggjør sosialt samvær utendørs som et 

element for økt trivsel, og da særlig flere benker eller andre sitteplasser. Visuelt har de vist 

dette gjennom bilder av hvordan de bruker andre fasiliteter, steiner eller apparater som 

alternative sitteplasser (se bilder under). 

 

   

   
Ungdommenes alternative sitteplasser 
 

 

Fasadene til de mest brukte og de mest synlige byggene i sentrum av Furuset erfares av 

ungdommene som lite moderne, stygge, slitte og lite publikumsvennlige. 

Et eksempel på dette er biblioteket. Ungdommene fremhever teksten over døren som et positivt 

element, men finner selve fasaden lite attraktiv (se bilder under). 

 

      
 

Furuset senter og Gran skole faller også inn under ungdommenes omtale av dårlige og stygge 

fasader med store moderniseringsbehov. 

 

Et annet moment som påvirker ungdommenes opplevelse av trivsel i nærmiljøet, er forsøpling 

av det offentlige rom. De fremhever at det er en rekke områder som har behov for flere 

søppelbøtter / avfallskurver, særlig understreker de behovet rundt Furuset senter, ved ”Sletta” 
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(Furuset Aktivitetspark), Gran skole og langs blindveiene som leder inn mot borettslagene. De 

påpeker også at det foreligger et behov for mer regelmessig tømming av fulle søppelkurver. 
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4. KAPITTEL       UNGDOMMENES BILDEMATERIALE MED   
FORKLARINGER 

 
FURUSET T-BANE 

 

  

        

               
 

 

DET BRENTE HUSET 

   
 

• Nedslitt 
• Lekkasje 
• Urinlukt 
• Tunge dører 
• Triste farger 
• Tagging 
• Ny automat = fungerer 

ikke 
• Skummelt 
• Gjenger 
• Stygg 

 
• Skummelt 
• Stygt 
• Farlig 
• Spøker 
 



 
    

29 

 

”SLETTA” (FURUSET AKTIVITETSPARK 

 

                         

                  
 

 

FURUSET IDRETTSHALL 

    
           

• Gøy 
• Bra fotballbane 
• Opplegg for 

mange idretter 
• Artige lekestativ 
• Trygt 
• Dårlig belysning 
• For få store 

fotballmål 
• Mange mennesker 
• For moderne sklier 

som er lite 
funksjonelle 

• Nedslitt 
• Stygg fasade 
• Dårlige 

garderober / 
toaletter 

• Mugglukt 
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FURUSET FORUM 

 
 

        
 

SENTEROMRÅDET 
Passasjen ved ungdomskafeen og seniorsenteret 

   

           
 

 

• Trygt 
• Mange aktiviteter 
• Snille mennesker 
• Fint uteområde 
• Rent og pent 
• Åpent for alle 
• Misliker 

navneendring til 
Toms Arena 

• Mørkt, dårlig 
belysning 

• Lite farger 
• Skummelt 
• Pent blomsterbed 
• Dårlige veier 
• Stygg fasade 
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Veier / områder rundt senteret 

 

 
 

     

     

     
 

• Skummelt ved Jackpot 
• Møtested 
• Uklar veimarkering 
• Bommen er ødelagt 
• Synlig alkoholinntak 
• Få sitteplasser 
• Forsøpling 
• Skumle og mørke 

parkeringsplasser 
• Dårlig belysning 
• Høy fart av 

kollektivtrafikken 
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Gran skoles uteområder          

 
 

     

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nedslitt 
• Stygt 
• Forsøpling 
• Sitteplasser 
• Ødelagt utstyr 
• Møtested 
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5. KAPITTEL       UNGDOMMENES ØNSKER OG FORSLAG TIL 
UTBEDRINGER AV DET FYSISKE MILJØET I  FURUSET-OMRÅDET 

 

• Markerte gangfelt over til Furuset Forum og mellom den nye Ahmadiyya-moskeen og 

Furuset Forum 

• Bedre belysning i følgende områder; 

- passasjen ved ungdomskafeen 

- strekningen Kurlandstien - Furuset senter 

- langs hele Granstangen 

- ved Gran skole 

- rundt ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark)  

- ved parkeringsplassene rundt senteret 

- strekningen Kurland – Ulsholt 

             - snarveien fra Kurland gjennom ”skogen” til Gran skole 

• Sperre veien fra Jackpot gatekjøkken nedover Granstangen for biltrafikk med en bom 

• Nett rundt fotballbanen på ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark)  

• Redusering / kontroll av kollektivtransportens fartsgrenser gjennom senterområdet 

• Utarbeidelse av en mer funksjonell snarvei fra senterets E - inngang og ned til 

Furusethallen og Gran skole 

• Mer beplantning av trær og blomster, særlig rundt senterområdet og nedover 

Granstangen, utenfor Jackpot gatekjøkken mot Nordre Gran og langs veiene mot 

”Sletta” (Furuset Aktivitetspark) 

• Flere benker og sitteplasser, særlig i følgende områder; 

- rundt ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark) 

- ved basketballbanen ved Gran skole 

- rundt senteret 

• Et mer tilgjengelig bibliotek med en fasade som henvender seg til publikum 

• Gress på fotballbanen ved Gran grendeskole, Gran skole og på grusbanen ved 

Kurlandstien. 

• Opprusting av aktivitetsutstyret ved Gran skole 

• Opprusting av basketballbanen / basketballkurvene ved Gran skole 

• Oppussing av t-banestasjonen 
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• Flere søppelbøtter og avfallsdunker, særlig ved Gran skole, rundt senterområdet og 

”Sletta” (Furuset Aktivitetspark)  

• Flere av de store fotballmålene på ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark) 

• Flere spisesteder; fokus på varm mat 

• Flere grøntarealer / parkområder med aktiviteter 

• Tilgang til fontene / drikkevann på baskeballbanen ved Gran skole og på  

      ”Sletta” (Furuset Aktivitetspark) 

• Opprusting av svømmehallen 

• Oppussing av Furuset idrettshall og garderobene 

• Oppussing av ungdomskafeen 

• Lekeplass i Grorudveien 

• Trimming og vedlikehold av vegetasjon på strekningen ”Sletta” (Furuset 

Aktivitetspark) – Furuset kirke 

• Utvide Forum 

• Generell oppussing av senteret; vekt på friskere farger og mer moderne fasade, flere 

butikker og kafeer / spisesteder 
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6. KAPITTEL       KONKRETE FORSLAG TIL NYE AKTIVITETER FOR 
UNGDOM I FURUSET-OMRÅDET 

 

I det følgende vil det presenteres 4 konkrete forslag til iverksettelse av nye aktiviteter for 

ungdom i Furuset-området. Presentasjonen vil gå noe i detalj når det gjelder innhold, 

organisering og gjennomføring av aktivitetene, og på denne måten overlevere konkrete forlag 

fra ungdommene selv som trenger lite utredning før de er klare til å iverksettes dersom de 

økonomiske rammene for aktivitetene godkjennes og prioriteres. 

 

Det er i rapportens fremstilling lagt vekt på forslag / ønsker om aktiviteter / tilbud fra 

ungdommene som enten; 

 

- favner et bredt utvalg av ungdom 

- som fokuserer på målgrupper som har få eller ingen tilbud pr. dags dato 

- som er nyskapende  

- som inkluderer ungdom selv i planlegging, organisering og gjennomføring av 

aktivitetene 

- som vil ha en positiv påvirkning av Furusets omdømmebygging, og som vil fremstå som 

attraktive både for beboerne og for besøkende. 

 

 

Følgende aktiviteter presenteres: 

 

• Parkourpark  

• Fotballkafè for eldre ungdom 

• Jenteforum  

• Diverse workshops, høsten 2009 
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I. Parkourpark 

Målgruppe: åpent for alle 

Sted: Grusbanen ved Nordre Gran / ved ”Sletta”( Furuset Aktivitetspark) 

Ressurser: høy engangskostnad, minimalt vedlikehold 

 

Parkour omtales som ”kunsten å bevege seg”. Disiplinen defineres ikke som en sportsgren, da 

konkurranseelementet er fraværende. Parkour handler om å bevege seg mest mulig effektivt og 

smidig fra et sted til et annet, og utnytte ulike hindre underveis.  Kunsten utfordrer den enkelte 

utøver både psykisk og fysisk og bygger på filosofien om å holde kroppen og psyken sterk og 

på denne måte være samfunnsnyttig medmenneske. Utøverne av parkour bruker ofte 

omgivelsene og landskapet rundt seg som arena for kunstutøvelsen og bruken av faste 

elementer og fysiske konstruksjoner kan være noe utradisjonell. For eksempel er bruken av 

søyler, benker, vegger eller murer fremkomstmidler i prosessen med å forflytte seg fremover. 

Eksempler på et område som har blitt brukt som treningsarena for parkourutøvere i bydelen er 

taket på Gran skole. 

           
 

I Furuset-området er det flere ungdommer som nå trener parkour aktivt, men de har ingen arena 

for utfoldelse utendørs, dette har resultert i at de ofte har fått kjeft og negative reaksjoner / 

respons fra ulike hold fordi de bruker fysiske elementer på tak / skoler etc., eller at de må reise 

helt til Frognerparken for trening. 

 

Ungdommene fremhever at de ønsker en modell for rekruttering av nye deltakere som bygger 

på prinsippet om et hierarki hvor den enkelte deltaker tar ansvar for to nye deltakere hver, gir 

disse grunnleggende opplæring og hvorpå disse selv vil fungere som mentorer for to nye 
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utøvere hver når de er kompetente til det, på denne måten vil det foregå en kontinuerlig 

rekruttering til kunsten. Rekrutteringsprosessen legger fokus på ungt lederskap og organisering. 

Og ungdommene uttrykker at en del av det å bli en god parkour-kunstner er selvdisiplin og 

respekt for andre mennesker og jorda. De uttaler at ” jorden er vår playground, og den skal 

være ren, derfor aksepterer vi ikke forsøpling, mobbing og rasisme”. 

 

 
Eksempler på elementer i en parkourpark 
 

Etablering av en parkourpark på Furuset vil gi muligheter for barn og unge til å delta i en ny 

form for fysisk og psykisk aktivitet, og en parkourpark vil fremstå som attraktiv og nyskapende 

og således ha en positiv innvirkning på Furusets omdømmebygging. Pr. dags dato eksisterer det 

ingen Parkourparker i Norge, og Furuset vil i så måte være et foregangsområdet for 

kunstutøvere andre steder og for videreutvikling av kunsten. Kunsten har i senere tid fått mye 

positiv medieomtale, hvor også utøvere fra Furuset har blitt sterkt profilert. 

 

Se linker: 
http://www.aftenposten.no/video/article3160333.ece 

http://www.casttv.com/video/2rle1a/parkour-og-freerunning-in-oslo-video  
 
http://www.youtube.com/watch?v=0WeGH5ahbcM 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NOlMu7ub7b8 
 

 

II. Fotballkafè for gutter, høsten 2009 / våren 2010 

Målgruppe: gutter i alderen 16 – 26 

Sted: Ungdomskafeen / Furuset Forum / Nærmiljøsenteret 

Bydelen har tidligere mottatt skriftlige søknader fra eldre gutter som ønsker etablert en 

fotballkafè for gutter på Furuset. Skissene til kafeen, organisering og innhold foreligger (  

se vedlegg 7).  

Det foreslås at guttene selv inkluderes i større grad i forhold til iverksettelsen av fotballkafeen 

og at tilbudet etableres som et prøveprosjekt for en kortere periode for å innhente erfaringer. 

http://www.aftenposten.no/video/article3160333.ece�
http://www.casttv.com/video/2rle1a/parkour-og-freerunning-in-oslo-video�
http://www.youtube.com/watch?v=0WeGH5ahbcM�
http://www.youtube.com/watch?v=NOlMu7ub7b8�
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Det er viktig dersom man ønsker å prøve ut tilbudet, at dette skjer rask da fotballsesongen 

starter slutten av august / september 2009. Dersom tilbudet fungerer etter intensjonene bør det 

forlenges i tråd med deltakernes ønsker. 

Ressursbruk: Baseres på mye frivillighet, utgifter til lokaler og parabolantenne og abonnement. 

 

 

III. Jenteforum 

Målgruppe: Jenter i alderen 15 – 23  

Sted: Rullerende; Ungdomskafeen, Furuset Forum, Nærmiljøsenteret 

 

Det eksisterer i dag få eller ingen tilbud til unge jenter i alderen 15 – 23, hvor man kan bygge 

relasjoner, være sosial og ta opp ulike temaer til diskusjon i en kontekst som er åpen for kun 

jenter og hvor de har tilgang på et forum hvor det er tilgjengelige voksenpersoner de kan 

samtale med og hvor disse deltar aktivt i forumet. Mange av jentene synes ikke organiseringen 

av den tidligere jentekafeen har vært tilfredsstillende, da brukerne i liten grad har blitt inkludert 

i driften av og beslutninger vedrørende innhold. 

Tanken er å etablere et alternativ til den tidligere jentekafeen, og gå bort fra begrepet ”kafee” 

da dette for mange vil relateres til tidligere aktiviteter, samt henspeile på kun sosialisering. 

 

Intensjonene er å ha rullerende møtesteder, fokuset skal ligge på gruppen, ikke på et gitt sted. 

På denne måten vil man også nå ulike grupper jenter.  

Innhold og struktur: 1 kveld i uken, fortrinnvis på en hverdag og ikke helg. 

Forumet skal i stor grad være brukerstyrt. Innholdet skal bestå i en rullerende rekke på 4 ulike 

aktiviteter; I. Tema / diskusjonskveld (jentene velger selv) 

                  II. Sosialt samvær med mat / film 

                  III. Kurs (eks. selvforsvar / foto / dans / matlaging / skolesøk) – fokuset ligger på  

                       ervervelse av ny kunnskap 

                  IV. Valgfritt (jentene velger selv i forkant hva som er aktuelt for denne dagen) 

Organisering: Mest mulig brukerstyrt, har to kandidater fra bydelen som kan starte opp 

Jenteforumet. 

Ressursbruk: Midler til gjennomføring av aktiviteter, lave utgifter. 
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IV. Helgeworkshops for barn og ungdom, høsten 2009 

Målgruppe: unge i alderen 10 – 25 

Sted: Ulike arenaer; Ungdomskafeen, Furuset Forum, Nærmiljøsenteret 

 

Under workshopene i denne prosessen fremkom det at mange av barna og ungdommene fant 

denne aktiviteten som svært gøy og motiverende. De ytret sterkt ønske om flere workshops. 

 På bakgrunn av disse tilbakemeldingene foreslår rapportskriverne en workshoprekke over 6 

lørdager over 3 md. Følgende temarekke / innhold foreslås: 

I. Kunst og håndverk. Påfølgende utstilling. 

II. Tekst- og musikkproduksjon 

III. Selvforsvar 

IV. Trommekurs 

V. Film og foto 

VI. Kreativt; geografi, kultur og historie forståelse 

 

Ressursbruk: Økonomiske utgifter til arrangører i en tidsavgrenset periode.  

 

 

Følgende forslag er også fremsatt av mange ungdommer: 

• Dansestudio 

• Flere jenteaktiviteter i Furuset Forum; jentefotball og utvidede åpningstider 

• Ungdomsklubb 

• Rulleskøyter i Forum 

• Leksehjelp for videregående elever 

• Ungdomskafè med muligheter for kjøp av mat 
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7. KAPITTEL          AVSLUTNING 

 
Arbeidet med rapporten har vært både intenst og krevende, men fremfor alt spennende og gøy. 

Det er fint å få erfare på nært hold ungdoms engasjement og vilje til å delta, og vi er svært 

imponerte over innsatsen deres. Prosessen har vist oss at det ikke mangler på initiativ fra barn 

og unge på Furuset, og at det ligger mye glede i det å bli tatt på alvor og å få muligheten til å 

påvirke og delta.  

Informasjonen fra ungdommene viser at utviklingspotensialet til Furuset som område er stort. 

Ungdommenes innspill og dokumentasjon forteller om både enkle og mer omfattende grep i 

forhold til aktuelle områder. Det er viktig at de områdene ungdommene erfarer som positive og 

som betyr mye for dem, blir tatt vare på og videreutviklet i tråd med deres ønsker. Likeså er det 

av vesentlig betydning at de forhold ungdommene opplever som negative, utrygge eller som 

har redusert bruk av andre årsaker, utbedres slik at stedets bruksmønster endres og bidrar til økt 

trivsel i nærmiljøet. Ungdommer er i aller høyeste grad bærere og videreformidlere av Furusets 

rykte og omdømme. Økt trivsel og tilfredshet blant denne gruppen vil påvirke både beboernes 

og besøkendes opplevelse av delbydelen. Inkludering av ungdom i stedsutviklingen er i så måte 

et ledd i en strategi for omdømmebygging som vil ha positive ringvirkninger over tid.  

Vi har fått et bredt og solid materiale fra ungdommene og mener at informasjonen er høyst 

relevant og viktig for stedsutviklingen. Vi håper at ungdommenes innsats blir verdsatt og at de 

får se resultater av sitt arbeid! 
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8 VEDLEGG  

 

Vedlegg 1 
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SPØRRESKJEMA – STEDSANALYSE, FURUSET 

WORKSHOP; UNGDOM 
 

 

1.            □ Jente                                          □ Gutt 

 

2.            Alder _________ 

 

3. Bor du i Furuset-området? 

               □ Ja                                             □ Nei 

 

 

4. Hvis du ikke bor i Furuset-området, hvor ofte tilbringer tid her? 

□ hver dag      □ 4 - 6 dager i uka  □ 2 – 3 dager i uka  □  1 dag i uka  

□ sjeldnere 

 

 

 

5. Hvorfor tilbringer du tid på  / kommer du til Furuset? 

□ bor her    □ har venner her  □ trener eller deltar på aktiviteter her 

□ annet, forklar dette kort; _______________________________ 

                                              _______________________________ 

                                              _______________________________ 
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6. Er det steder (både uteområder og inneområder) hvor du føler deg trygg eller 

utrygg, eller som du opplever som skumle eller hvor du trives spesielt godt? 

Forklar hvor og hvorfor; _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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7. Synes du det er et bra miljø på Furuset? 

 

Forklar;   

 

 
 

 

 

8. Hvilket sted / steder trives du best

 

 på Furuset? ( gjelder både ute og inne) 

Forklar hvor og hvorfor; 

 

 

 

 

 

 

9. Hvilket sted / steder trives du minst

 

 på Furuset? (gjelder både uteområder og 

inneområder) 

Forklar hvor og hvorfor; 
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10. Hvilke aktiviteter / tilbud for ungdom på Furuset deltar du på? 

 

Forklar hvor og hvorfor;  

 

 

 

 

11. Hvilke aktiviteter / tilbud for ungdom ønsker du deg? 

 

Forklar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dersom du fikk mulighetene til å endre noe eller gjøre noe nytt i et område/ 

sted (både ute og inne) på Furuset, hvor og hva ville dette ha vært? 

 

Forklar; 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

 
Workshop 1 og 2 
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Vedlegg 4  

 
Workshop 3 og 4 
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Vedlegg  5 

 
Workshop 5 og 6 
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Vedlegg 6  
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Vedlegg 7  
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