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1. INNLEDNING 
 
Hovedmålet for Groruddalssatsingen er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning samt 
bedre livskvalitet og levekår for beboerne. Satsingen, som er et samarbeid mellom Staten og Oslo 
kommune har fire programområder: 
 
1. Miljøvennlig transport 
2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 
3. Bolig-, by - og stedsutvikling 
4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering 
 
Områdesatsingen hører inn under Programområde 3. Målet er å styrke lokal stedsidentitet og 
omdømme gjennom tiltak som bedrer bomiljøet. Medvirkning og profilering er viktige elementer.  
 
Formålet med områdesatsing på Haugenstua er å oppnå: 

• en positiv og framtidsrettet utvikling som bidrar til fysisk opprustning  
• gode miljøkvaliteter ved senteret og i boligområdene  
• en bedring av det private og offentlige tjenestetilbudet  
• å legge til rette for sosial og kulturell aktivitet 

 
Husbanken, region øst og Bydel Stovner er enige om at stedsutviklingsarbeidet i Haugenstua-
området skal konsentrere seg om utvikling av fysisk og sosial infrastruktur og identitetsskapende 
prosjekter. Man vil:  

• utvikle gode møtesteder og sentra   
• arbeide for attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljøer   
• utvikle lokal ledelseskapasitet og lokalt engasjement  

 
 
Ved avslutningen av 2008 har bydelen arbeidet med områdesatsingen i ett og et halvt år. Arbeidet 
med å gjennomføre Handlingsplan 2007, som var den første, kom i gang 2. halvår 2007. 
 
Arbeidet er et pionerarbeid både for bydelen, Oslo kommune og Husbanken, og det er nødvendig 
å vinne erfaringer og justere kurs underveis. 
 
Vi er relativt godt fornøyd med innsatsen i prosjektene i 2008. Bydelen har lært mye om hvordan vi 
skal komme i bedre inngrep med etatene i Oslo kommune og andre med stor betydning for 
vellykket resultat.   
 
Det viktigste forbedringspunktet for oss i 2009 blir å styrke informasjonen til og medvirkningen fra 
befolkningen. 
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2. DAGENS SITUASJON I HAUGENSTUA-OMRÅDET 

 
Figur 1 Delbydel Haugenstua med rodene Stig og Smed stua  

Delbydel Haugenstua har 3812 innbyggere 1, og består av rodene Stig med 2442 
innbyggere  og Smedstua med 1370 innbyggere.  

Våre muligheter og utfordringer 
• Bomiljø med muligheter og utfordringer 
• En stor og økende innvandrerbefolkning 
• Behov for flere og bedre møteplasser 
• Haugenstua senter er lite attraktivt 
• Mangel på hensiktsmessig belysning 
• Behov for bredere engasjement og medvirkning 
• Behov for bedre informasjon  

 
Bomiljø med muligheter og utfordringer 
 
Utstrekningen av delbydelen, som vises i figur 1, samsvarer ikke med utstrekningen av 
innsatsområdet som vises i figur 2.  Statistikkgrunnlaget som det henvises til er hovedsakelig 
relatert til delbydelen (rodeinndeling).  
 
Delbydel Haugenstua har til sammen 1695 boliger2, som hovedsakelig er blokkleiligheter. 
Boligmassen har både små og store leiligheter, og gir godt grunnlag for ulike 
husholdningsstørrelser og en sammensatt beboermasse. Det er relativt mange leiligheter der det 
er flere personer enn rom.  
 
Innsatsområdet består i hovedsak av tre borettslag (OBOS) med 1.290 boenheter: 

• Haugenstua borettslag ble innflyttet i 1968. Det har 880 leiligheter, fordelt på 10 8-etasjers 
blokker med heis. Det er like mange fireroms boliger (85 m2), treroms (74 m2) og ettroms 

                                                
1 Januar 2008 
2 2001 
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boliger (31 m2). Blokkene er omkranset av store grønne arealer med gangveier til 
Haugenstua senter og togstasjonen.  

• Smedstua borettslag ble innflyttet i 1969, og har 327 andelsleiligheter fordelt på 17  
4-etasjers blokker. 

• Smedvollen borettslag med 80 leiligheter ble innflyttet i 1979. Leilighetene er fordelt på 2 
bygninger.  

 

 
Figur 2  Haugenstua innsatsområde 

 
Vaktmestertjenester er organisert i felleskap mellom borettslagene. Dette gjør det mulig å ha en 
fast profesjonell stab som utfører jevnlig vedlikehold og mindre reparasjoner. Borettslagenes 
utearealer er store og relativt velholdte. Borettslagene eier Tokerud Varmesentral som forsyner 
bygningene med fjernvarme. Borettslagene rapporterer at det er en utfordring å rekruttere 
tillitsvalgte. 
 
Haugenstua er sterkt preget av infrastruktur for samferdsel og mye biltrafikk.  Andel av 
befolkningen som er plaget av trafikkstøy er over bygjennomsnittet. Østre Aker vei og jernbanen 
skaper barrierevirkninger i området.  
 
Haugenstua jernbanestasjon er nyoppusset, og det er 13 min. reisetid til Oslo S. Området har 
bussforbindelse til Stovner, Furuset og Tøyen/Galgeberg. Flybuss til Gardermoen flyplass tar 30 
minutter. Bydel Stovner har et godt utbygd gang- og sykkelveinett, men vesentlig færre syklister 
sammenlignet med Oslo som helhet. 48% bruker aldri sykkel, mot 26% i Oslo for øvrig.    
 
Området har en stabil beboergruppe med lite flytting, noe som kan betraktes som et tegn på trivsel. 
Sammenlignet med de andre innsatsområdene i Groruddalen har Haugenstua den høyeste 
bostabiliteten. 60 prosent av den voksne del av befolkningen har bodd i bydelen de siste sju årene 
og 68 prosent av barna. Gjennomsnittet for Groruddalen er 58 prosent for voksne og 65 prosent for 
barn.  
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En stor og økende innvandrerbefolkning 
Haugenstuaområdet er på tredjeplass i Oslo når det gjelder andel ikke-vestlige innvandrere (54% i 
2006). I perioden 2000-2006 økte andelen beboere med ikke-vestlige innvandrerbakgrunn fra 
50,6% til 61% i  Stig rode og fra 23% til 42% i Smedstua.   Andelen beboere med norsk bakgrunn 
og innvandrere fra vestlige land har sunket tilsvarende. Den største innvandringsgruppen i Stovner 
bydel er fra Pakistan og utgjør 23 % av de med ikke norsk landbakgrunn.  

Nærhet til gode barnehager og skoler 
I innsatsområdet Haugenstua ligger det 5 barnehager 

• Ole Brumm barnehage 
• Haugenstua barnehage 
• Smedstua barnehage 
• Smiu barnehage 
• Haugenstua skoles barnehage (privat barnehage) 
 

I tillegg ligger Linjen barnehage (bydelen disponerer 50 % av plassene)  i direkte nærhet til 
innsatsområdet og jernbanestasjonen.  
 
I innsatsområdet Haugenstua ligger det 3 skoler: 

• Stig barneskole, 1.-7. klasse  
• Haugenstua ungdomsskole, 8.-10. klasse 
• Smedstua voksenopplæringssenter 

Alle barnehager og skoler har mulighet for bilfri adkomst og det er gode utearealer til anleggene.  

Behov for flere og bedre møteplasser 
Haugenstua har behov for etablering og videreutvikling av både formelle og uformelle møteplasser 
tilpasset hele befolkningen. Dette gjelder for unge og voksne, og for aktiviteter som skjer både 
innendørs og utendørs. Gode møteplasser vil også bidra til et bredere engasjement.  
 
Funn fra publikumsundersøkelsen for Oslo 2007 viser at beboerne i Stovner generelt, og 
Haugenstua spesielt, har lavere grad av trivsel og tilknytning til området enn gjennomsnittet for 
Oslo. I tillegg scorer graden av nabokontakt og godt nabofellesskap noe lavere. En tolkning av 
funnene fra undersøkelsen kan være at det er de fysiske omgivelsene (som for eksempel mangel 
på møteplasser) og stedets omdømme som slår mer negativt ut. En annen tolkning kan være at 
befolkningen med innvandrerbakgrunn har andre tilknytningsrelasjoner enn boligområdet, for 
eksempel venner og familie andre steder i Oslo. Det er videre et paradoks at bomiljøene 
tilsynelatende ser ut til å være stabile, med relativ liten flytteaktivitet.  

Haugenstua senter  
En sentral problemstilling er Haugenstuas svekkede nærsentertilbud og samspillet mellom senteret 
og den omkringliggende bebyggelse og nærmiljø. Torget preges av forfall og mange tomme 
lokaler.  
 
OBOS Forretningsbygg arbeider med planer for opprustning av Haugenstua Senter og etablering 
av nybygg med næringsarealer, kontorer og boliger. Disse byggeplanene er i tråd med 
kommunens overordnede målsettinger knyttet til byutvikling og boligfortetting i området. Arbeidet er 
planmessig komplisert og en langvarig usikkerhet knyttet til utviklingen av Haugenstua senter har 
vært demotiverende for befolkningen og hindrer mobilisering og entusiasme. Det pågår 
forhandlinger mellom Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF og OBOS om å få til et makeskifte 
av areal slik at senteret både kan utvikles forretningsmessig og kommunen kan få tilbake areal til 
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barnehageformål. Det er nær kontakt mellom partene og PBE. Bydel Stovner deltar som 
observatør. 
 
Av positive trekk, kan også nevnes at nye Haugenstua togstasjon er åpnet etter omfattende 
opprusting og denne har et utvidet behov for flere p-plasser for togpendlere. I oktober 2008 åpnet 
ny kulvert under jernbanen, som gir adkomst sydover fra Haugenstua til turvei D10. 
Nærmiljøsenteret er i drift og i 2008 er lokalene pusset opp. Haugenstua Scene ”Opp og Fram” er 
kommet i drift.  
 
Fra bydelens side er det en opptrapping med å tilføre området offentlige tjenester. Bydel Stovner 
tar ansvar som veiviser og mener dette vil ha en synergieffekt som oppmuntring for andre til å 
etablere seg i området.    

Mangel på hensiktsmessig belysning 
Det er i dag for dårlig belysning av veier og gangstier på Haugenstua. Redusert vedlikehold av 
armatur og lysanlegg fører til dunkle og mørklagte områder som gir stedet preg av forfall. Beboere 
gir uttrykk for at de føler utrygghet som følge av mangelen på belysning i området.   
  
Det er behov for en estetisk, funksjonell og energieffektiv belysning for å skape trygghet og stolthet 
i nærmiljøet. Arbeid med prosjektering av lyssetting av deler av området videreføres. Det er behov 
for å se Haugenstua i sammenheng med de omkringliggende områdene, slik at arbeidet med 
belysning får den ønskede effekten for beboerne både på Haugenstua og for områdene rundt.  

Behov for bredere engasjement  
For å få til en bærekraftig stedsutvikling i området må beboerne ta ansvar og engasjere seg. Dette 
er en utfordring på Haugenstua, og merkes på flere områder. Skolen ønsker at flere foreldre 
engasjerer seg for eksempel i FAU. Borettslagene trenger bedre rekruttering av tillitsvalgte. 
Idretten rekrutterer deltakere, men trenger å rekruttere aktive ledere fra området. 
 
Forutsetningen for medvirkning og engasjement lokalt er at deltakerne opplever det som 
meningsfullt for egen situasjon. Målet er å kunne påvirke prosesser og bedre forhold for seg og sitt 
miljø. Da må vi finne ut hva beboerne mener er viktig i bomiljøet og hva de brenner for. 
 
Til tross for mange fritidstilbud og frivillige organisasjoner, er det viktig å kartlegge hvilke typer 
tilbud som mangler/bør styrkes i nærmiljøet og for hvem. Det er viktig å få mer kunnskap om hvilke 
grupper av befolkningen som er aktive og hvem som har behov for tilbud.  
 
OBOS har, med midler fra Husbanken, tilsatt en person som skal følge opp beboermedvirkning i 
alle de fire bydelene som inngår i Groruddalssatsingen, og bl.a. bistå borettslagene i arbeidet med 
søknader om støtte fra Husbankens bomiljøtilskudd.  
 
Behov for bedre informasjon og medvirkning. 
Engasjement handler også om synliggjøring av resultater. Det er fremdeles stort behov for å 
informere bedre om områdesatsingen på Haugenstua og dermed bidra til begeistring og bredere 
deltakelse. Nøkkelpersoner, de som allerede er aktive og involvert, bør gjøres mer synlige. 
 
Oppsummering av erfaringene med områdesatsingen fram til nå tyder på at bydelen er på rett vei. 
Vi ser imidlertid helt klart at vi må bli mye bedre på vår informasjon til og kommunikasjon med 
innbyggerne samt gode medvirkningsprosesser. Det samme kan sies om kommunikasjonen med 
kommunale og statlige etater. Dette vil være et prioritert område i 2009. 
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3. VISJONEN FOR INNSATSOMRÅDE HAUGENSTUA  

3.1 Visjonen  
Vi vil at dette skal kjennetegne Haugenstua når  vi har lykkes: 

 
HAUGENSTUA – ET LYSENDE EKSEMPEL 
PÅ VELLYKKET OMRÅDESATSING! 

Bomiljøet: 

• Det er attraktivt å bo på Haugenstua. Området er kjent internasjonalt og 
tiltrekker seg beboere fra mange kulturer som aktivt ønsker seg hit. Prisene på 
boligene stiger mer enn sammenliknbare områder. 

• Haugenstua stasjon er fortsatt en av landets mest brukte og hensiktsmessige 
jernbanestasjoner. Haugenstua er kjent for gode kollektive trafikkløsninger 

• Innbyggerne har glede av Alnaparken som en frodig åre gjennom dalen og 
sykkelveien gjennom området er mye brukt 

• Boligområdene, gang- og sykkelveiene er opprustet og har fått et særpreget 
lysuttrykk. 

Senteret: 
• Et mulitifunksjonelt Haugenstua senter er vel etablert bl.a. med spennende 

butikker, solide offentlige og private tjenestetilbud, kafeer og aktiviteter. 

Møteplassene: 

• Det er mange gode møteplasser både innendørs, langs ferdselsårer og 
naturomgivelser som er i flittig bruk av både unge og voksne  

• Området har mange internasjonalt orienterte arrangementer. 
           

En aktiv og engasjert befolkning: 

• Unge og voksne er aktive og tar ansvar for drift og utvikling av lag og foreninger 

3.2 Resultatindikatorer 
 

Fra Husbanken og den sentrale delen av Groruddalssatsingen er det initiert et større arbeid 
om utvikling av resultatindikatorer, både på sentralt nivå og for områdesatsingen. På 
bydelsnivå vil vi måle våre resultater i all hovedsak på gjennomføringen av prosjektene i 
handlingsplanen og i hvilken grad vi har fått til gode medvirkningsprosesser. 
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4. STRATEGIER/ SATSINGSOMRÅDER 
 
 Områdesatsingen vil fortsatt konsentrere seg om: 
 

• Strategi 1 Steder der folk møtes 
• Strategi 2 Et lysende bomiljø   
• Strategi 3 Godt ry og aktivt lederskap 

   

 Strategi 1  Steder der folk møtes 
 Vi vil prioritere tiltak og prosjekter som: 

• bidrar til vitalisering av Haugestua senter, i nær sammenheng med 
omkringliggende områder. 

• bidrar til etablering av nye og varige møteplasser, som også gir rom for uformelle 
møter og bredere engasjement.  

 

Strategi 2  Et lysende bomiljø 
Vi vil prioritere tiltak og prosjekter som: 

• reduserer opplevelse av utrygghet og bedrer estetiske kvaliteter, med vekt på 
utemiljø og belysning 

• bidrar til flere boliger, tjenester og aktiviteter i sentrumsområdet. 
 
 

 Strategi  3  Godt ry og aktivt lederskap 
Vi vil prioritere tiltak og prosjekter som: 

• bygger et positivt bilde av Haugenstua både blant innbyggerne og hos omgivelsene. 
• gir tilbud om skolering og utvikling av ledere, ildsjeler og ressurspersoner som 

skal gi grunnlag for bærekraftig utviklingsarbeid, også etter at prosjektperioden 
er over. 

 
 
For kommende år er det behov for å forsterke det strategiske grepet rundt områdesatsingen 
og sette tiltakene inn i sterkere system og sammenheng. Vi ser også behov for å bringe 
kvalitet og kompetanse enda sterkere inn i arbeidet  
 
Som en konsekvens av dette og det framskaffede materialet om området vil vi legge stor 
vekt på HELHET, KVALITET OG MEDVIRKNING i 2009 og framover. 
 
Vi vil konsentrere oss om innsats i Sentrumsområdet og i Uteområdene 
I samspill med disse vil vi vektlegge omdømmebygging og demokratiutvikling. 



 9 

5. TILTAKSPROGRAM 2009  

5.1 Prosjektoversikt 
 
1. Sentrumsområdet  

   

Tiltak 2009    
GDS 3.4.1   Forprosjekt strategi 1 Sentrumsutvikling Haugenstua   videreføring 
GDS 3.4.2   Forprosjekt strategi 1,3 Nærmiljøsenteret m/lederskole                       videreføring/nytt 
GDS 3.4.3   Hovedprosjekt strategi 1 Osloungdommens Motorsenter og Skatehall    videreføring 
GDS 3.4.4   Hovedprosjekt strategi 1 Haugenstua scene ”Opp og Fram”   videreføring 
GDS 3.4.8   Forprosjekt strategi 1 Stig skole som møteplass for deltakelse   videreføring 

GDS …….. Forstudie   strategi 1 Utredning av behov for møteplass    nytt 

Gjennomført/under gjennomføring   
GDS 3.4.15  Forstudie strategi 3 Nettverk med næringslivet  
GDS 3.4.20  Forprosjekt  Gjenbruksstasjon  
    
2. Uteområdene     
Tiltak 2009    
GDS 3.4.5   Hovedprosjekt strategi 1 Parsellhager   videreføring 
GDS 3.4.9   Hovedprosjekt strategi 2 En lysere hverdag   gjennomføring 
GDS 3.4.11 Hovedprosjekt strategi 2 Utsmykking/utendørs installasjoner   gjennomføring 
GDS 3.4.12 Hovedprosjekt strategi 2 Utemiljø/utemøbler/beplanting   videreføring 
GDS 3.4.22 Hovedprosjekt strategi 1 Bygger’n   gjennomføring 
GDS …….. Forprosjekt strategi 1, 2 Helhetlig plan for uteområdene   nytt 

Gjennomført/ under gjennomføring   
GDS 3.4.6   Hovedprosjekt strategi 1 Gangvei og grusbane  
GDS 3.4.7   Hovedprosjekt strategi 1 Sneglehuset  
GDS 3.4.9   Forprosjekt strategi 2 En lysere hverdag   
GDS 3.4.10 Hovedprosjekt strategi 2 Sikker skolevei – Stig skole  
GDS 3.4.22 Forprosjekt strategi 1 Bygger’n   
 
3. Tillegg  

   

Tiltak 2009    
GDS 3.4.13 Hovedprosjekt strategi 1,2,3 Godt ry/omdømmebygging                             videreføring/nytt 
GDS 3.4.17   Prosjektutvikling                                             videreføring/nytt 
GDS 3.4.19   Hovedprosjektleder   videreføring 
 
Gjennomført/ under gjennomføring 

  

GDS 3.4.16  Forstudie strategi 3 Lederskole med fokus på idretten  
GDS 3.4.21  Forstudie  Stedsanalyse (forberedende arbeider)  
 
 
PLP – Prosjekt Leder Prosessen, vil bli benyttet som metode for prosjektledelse og 
prosjektoppfølging for alle prosjektene i Groruddalssatsingen for Bydel Stovner. Til hvert prosjekt 
og tiltak i programområdet vil det bli utarbeidet prosjektplaner, med konkretisering av resultatmål 
og aktivitetsplaner med tilhørende budsjetter og ansvarsplassering.  
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5.2 Tiltaksbeskrivelse av prosjektene 
    
5.2.1:  SENTRUMSOMRÅDET 
 
GDS 3.4.1    Sentrumsutvikling Haugenstua 
Forprosjekt  
Status 
Dette er en av de aller viktigste tiltakene for varig opprusting av området. Tiltak vil gå over flere år 
før det er ferdigstilt. Bydelen er i dialog med OBOS om gjennomføringen av deres langsiktige 
planer for området. For å gjøre utbedringer på kort sikt, har vi kommet med forslag om å ta deler 
av kostnadene med opprusting av torgområdet, mot at OBOS bidrar med sin del. Vi ønsker i 2009 
å delta mer aktivt for å dra i gang aktiviteter i senterområdet. 
Om tiltaket 
Områdesatsingen vil bidra sterkere i prosessen ved å: 
• Påvirke og bidra konstruktivt til de langsiktige planprosessene 
• Initiere utbedringstiltak på kort sikt som bygger opp om langsiktige mål. Dette dreier seg om 

fysisk oppusting av torgområdet i samarbeid med eierne 
• Initiere og bidra til aktiviteter og begivenheter 
• Bidra til at det etableres flere tjenester og kommersielle aktører i området. Vi ønsker oss flere 

småbutikker med nisjeprodukter og evt. etablering av gjenbruksbutikk  
• Oppfølging av nettverk med det omkringliggende næringsliv 
• I 2009 skal vi finne arbeids- og medvirkningsformer som partene i området kan slutte seg til i 

fellesskap 
Ressursbehov 
Kr 500 000 til utbedringer og utredninger som kan inngå i og påvirke langsiktige planprosesser.  
Kr 200 000 i nye midler. 
 
GDS 3.4.2 Nærmiljøsenteret  (med informasjonssentral og leder skole)  
Forprosjekt - pilotprosjekt  
Status 
Nærmiljøsenteret vil være ferdig opp-pusset ved årsskiftet 2008-2009, og bydelen har ansatt 
nærmiljøkonsulent som skal ha en nøkkelposisjon her. Lokalene ligger strategisk til i området og 
huser frivillighetssentralen og prosjektkontor for områdesatsingen.  I 2009 er det behov for videre 
arbeid med utvikling av senteret til hjerte og nav i områdesatsingen og til en informasjonssentral 
som brukes flittig av innbyggerne.  
I 2009 vil vi legge delprosjektet lederskolen hit, med vekt på opplæring i demokrati, ledelse og 
styring av organisasjoner og lag. Vi vil samarbeide med frivillig sektor og borettslagene for å 
definere tema, vurdere kursleverandører og rekruttere deltakere til kurs og opplæringstiltak. 
Om tiltaket 

• Utvikling av tjenestebeskrivelse for NM-senteret 
• Nyskapende informasjonsaktiviteter  
• Gjennomføring av lederskole med vekt på demokrati og deltakelse 

Ressursbehov 
Kr 600 000 i nye midler. 
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GDS 3.4.3 Osloungdommens Motorsenter og Skatehall  
Hovedprosjekt  
Status 
Motorsenteret og Skatehallen er et tilbud til ungdom i hele Oslo, og et viktig fyrtårn i 
områdesatsingen. Dette er tiltak hvor ungdom sjøl, sammen med bydelen, tar ansvar for utvikling 
av tilbud, omgivelser og aktiviteter. I 2008 er skatefasilitetene i hallen oppgradert og man er godt i 
gang med planleggingen av uteområdet.  
Om tiltaket 
• I 2009 vil vi rette innsatsen mot eierne av bygning og tomt for å søke varig løsning på 

lokaliteter for motorsenteret og skatehallen 
• Utbedring av lokalitetene innendørs med møtested og kafè 
• Påbegynne arbeider med stålhall for skateaktiviteter 
Ressursbehov 
Kr. 850 000 i nye midler til utredninger og utbedringer  
 
GDS 3.4.4   Haugenstua Scene – ”Opp og Fram”  
Hovedprosjekt  
Status 
Lokalene er utbedret og i hyppig bruk. Man vil fortsatt gjøre mindre utbedringer, men det viktigste 
nå er å finne varige løsninger på driftingen av selve bygget og aktivitetene som finner sted der. 
Om tiltaket 
• Mindre utbedringer av lokalene – som en videreføring av arbeidet fra 2008. 
• I 2009 vil bydelen prøve ut bærekraftig drifting av Haugenstua scene, i evt. samspill med  i 

Nærmiljøsenteret. I løpet av året vil man vurdere om det er behov for ytterligere utbedringer av 
lokalene. 

Ressursbehov 
I 2009 vil man ikke etterspørre ny økonomisk ramme for dette tiltaket.  
 
GDS 3.4.8   Stig skole som møteplass  
Forprosjekt  
Status 
Forstudien gjennomføres innen årsskiftet 
Om tiltaket 
Det vil være behov for oppgraderinger av inne- og uteområder, samt studieturer for lærere og 
foreldrerepresentanter. 
Ressursbehov 
Kr 200 000 i nye midler. 
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GDS ………  Utredning av behov for møteplass (”innbyggerhus”)  
Forstudie 
Status 
Dette er et nytt tiltak. 
Om tiltaket 
Satsingen på Haugenstua-området har flere tiltak som dreier seg om befolkningens behov for 
innendørs møteplasser. I dag har området flere slike møteplasser; Velhuset Smea, Haugenstua 
scene, Stig skole mfl. Nå har vi bruk for en utredning av  
• Hvilke ønsker og behov de ulike delene av befolkningen har i forhold til alder, kjønn og  

etnisk tilhørighet 
• Hvilke tilbud finnes 
• GAP analyse av samsvaret mellom innbyggernes behov og tilbudene 
• Hvilke lokaliteter er det behov for 
• Hvilke lokaliteter har vi i dag – vurderinger av kvalitet 
• Hvilke andre lokaliteter er tilgjengelige – vurderinger av kvalitet 
• Anbefalinger  
 
Forstudien skal gjennomføres av befolkningen og bydelen med faglig bistand fra kompetente 
fagmiljøer 
Ressursbehov 
Kr 300.000 i nye midler  
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5.2.2  UTEOMRÅDENE 
  

GDS 3.4.5 Parsellhager 
Hovedprosjekt 
Status 
Parsellhagene med 77 parseller er etablert og i løpet av 2008 vil organisasjonen være stiftet. Dette 
er et fyrtårn i områdesatsingen og vi vil legge vekt på nøye oppfølging og videreutvikling av 
prosjektet i 2009. 
Om tiltaket 
• I 2009 vil vi ha behov for oppfølging av og sikring av bærekraftig drift. Det kan bli aktuelt med 

noe innleid hjelp i en overgangsfase.  
• Gjennomføring av fysiske utbedringer som skilting, sitteplasser med utemøbler, 
 grillmuligheter, redskapsboder, avfallshandtering etc.  
Ressursbehov 
Kr 300.000 i nye midler. 

 
GDS 3.4.12  Utemiljø/ Utemøbler/ Beplantning 
Hovedprosjekt 
Status 
Det er gjort mindre investeringer i utemiljøet i området (beplantning, utemøbler etc.) – små tiltak 
som gir stor effekt. 
Om tiltaket 
• I 2009 vil fortsatt ønske å bruke ressurser til slike små men viktige tiltak som innbyggerne i 
 området ønsker. Vi regner med at forprosjektet på uteområder vil avklare behovet for større 
 satsinger. 
Ressursbehov 
Kr 50 000 i nye midler. 
 

GDS …….. Helhetlig plan for uteområdene  
Forprosjekt 
Status 
Dette er et nytt tiltak. 
Om tiltaket 
Områdesatsingen gjennomfører en rekke tiltak som retter seg inn mot forbedret utemiljø og 
utendørs møteplasser.( Sneglehuset, belysing, Bygger’n, utsmykking, torgområdet etc.) I 2009 vil 
vi foreta en gjennomgang av uteområdene for hele området og en vurdering av hvor behovet for 
forbedringer er til stede. Vi har nå bruk for en utredning av:  
• Hvilke behov har de ulike delene av befolkningen (alder, kjønn, etnisk tilhørighet) for utendørs 

møteplasser, ferdsel og aktivitet  
• Hvilke utendørs møteplasser har vi i dag, til ulike former for aktivitet – vurderinger av kvalitet 
• Vurdering av kvalitet nå det gjelder belysning, skjøtsel og vedlikehold, avfallshåndtering, 

funksjonalitet mv. 
• Anbefalinger 
• Vi vil knytte til oss gode tverrfaglige miljøer for å gjennomføre forstudien med sterk medvirkning 

fra bydel og innbyggere på Haugenstua 
Ressursbehov 
Kr 700 000 i nye midler. 
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STØRRE PROSJEKTER UTEOMRÅDER:  
 
GDS 3.4.9  En lysere hverdag  
Hovedprosjekt  
Status 
Forprosjektet med utarbeidelse av lysplan, prøvelyssetting av underganger og detaljprosjektering 
forventes ferdigstilt i januar 2009. Dette dreier seg om gangveiene fra Smedstua borettslag og 
Smedstua Voksenopplæringssenter, gjennom området til punkt hvor Statens vegvesen sin nye 
gang- og sykkelvei trasè kommer. Den andre traseen følger Garver Ytteborgs vei fra Stig skole 
omtrent til krysset ved Maria Dehlis vei. Detaljerte spesifikasjoner for prosjekteringen er under 
utarbeidelse og Rambøll har fått oppdraget. Det planlegges at 2 underganger lyssettes med midler 
fra 2008, og at det søkes om midler til belysningstiltak på gangveiene i 2009. 
Om tiltaket 
• I 2009 vil vi ferdigstille forprosjektet og begynne gjennomføringen av hovedprosjektet 
Ressursbehov 
Avklares i forprosjektet, men anslått til ca kr 1 600 000 i nye midler.  
 
GDS 3.4.11 Utsmykking/ Utendørs installasjoner 
Hovedprosjekt  
Status 
Forprosjektet / utsmykkingskonkurranse for kunstprosjekt i området avsluttes i 2008. 4 kunstner-/ 
arkitektmiljøer har levert inn bidrag. Etter bedømming av forslagene og innspill fra befolkningen vil 
vi ta stilling til gjennomføring av hovedprosjektet. 
Om tiltaket 
• I 2009 vil vi gjennomføre hovedprosjektet 
Ressursbehov 
Avklares i forprosjektet, men anslått til ca kr 1 000 000 i nye midler. 
 
GDS 3.4.22  Bygger´n  
Hovedprosjekt 
Status 
I Haugenstuaområdet bor det mange barnerike familier med behov for hyggelige oppholdssteder 
også utendørs. ”Bygger’n” er en glenne i skogen ved Haugenstua borettslag, omkranset av skog i 
nord, øst og sør mot hovedplatået og jernbanelinja, og som egner seg til formålet. Avstanden fra 
Stig skole er ca 200 meter. Området ble på 70-tallet brukt som lekebyggeplass og er kjent som 
”Bygger’n”. 
 
I samarbeid med Friluftsetaten planlegger vi nå et aktivitetsanlegg i området i tilknyting Statens 
Vegvesens hovedtrase for gang- og sykkelvei. 
Om tiltaket 
• I 2009 vil vi gjennomføre hovedprosjektet 
Ressursbehov 
Kr. 7.500.000,- i nye midler. 
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5.2.3  TILLEGG 
 
GDS 3.4.13  Godt ry / Omdømmebygging  ( dreining mot arrangemen ter) 
Hovedprosjekt 
Status 
Produksjon av informasjonsmateriell og informasjonsplan er gjennomført, men i langt mindre 
utstrekning enn planlagt. Vi har ikke kommet godt nok i gang med verken informasjons- eller 
omdømmearbeidet. 
Om tiltaket 

• I 2009 vil dette tiltaket bli foreslått endret fra informasjonsaktiviteter som ivaretas sammen 
med prosjektutvikling (se tiltak 3.4.17), til satsing på arrangementer/kurs knyttet til de andre 
tiltakene i handlingsplanen, eller som spilles opp av befolkningen. 

Ressursbehov 
Kr 300 000 i nye midler. 
 
GDS 3.4.17  Prosjektutvikling (med informasjon) 
Status 
I 2008 har man brukt denne posten til møteaktiviteter og skolering av Prosjektgruppa og til Team 
Haugenstua.  
Om tiltaket 
• Informasjonsmateriell og –aktiviteter 
• Innkjøp av informasjonstjenester 
• Drifting og utvikling av prosjektgruppa og delprosjektledere i Team Haugenstua 
Ressursbehov 
Kr 700 000 i nye midler. 
 
GDS 3.4.19 Hovedprosjektleder Haugenstua-satsingen 
Status 
I løpet av 2008 har områdesatsingen skiftet prosjektledelse. Nå er ny prosjektleder på plass og vi 
har kapasitet til bedre ledelse og drifting av satsingen i 2009. 
Om tiltaket 
• Ledelse og styring av områdesatsingen 
Ressursbehov 
Kr  300 000 i nye midler. 
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5.3 Organisasjon og gjennomføring 
 
Husbanken har ansvar for å lede den statlige innsatsen innenfor programområde 3, Bolig, by- og 
stedsutvikling i Groruddalen.  
 
Nedenfor følger en oppstilling av roller og ansvar for områdesatsingen i bydel Stovner: 
 
Bydelsutvalget Oppdragsgiver og prosjekteier 

• Mottaker og forvalter av midlene til områdesatsing.  
• Vedtar handlingsplanen.  
• Rapporterer til Husbanken. 
• Gir mandat til prosjektansvarlig og til prosjektgruppen. 

 
Bydelsdirektør Prosjektansvarlig 

• Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre retning og/eller 
stoppe prosjekter der målene ikke nås, eller at forutsetningene endrer 
seg.  

• PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at beslutninger tas.  
• PA har det overordnede ansvar for framdrift og resultater og  
• PA er hovedprosjektleders (HPL) overordnede. 

 
Prosjektgruppen Mandat 

• Bidra til effektiv gjennomføring av tiltakene i 2009, herunder bidra til 
mobilisering befolkningen, ressurser og entusiasme fra relevante 
aktører og miljøer 

• Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og for at det sikres 
gode medvirkningsprosesser i alle deler av områdesatsingen 

• Holder seg løpende orientert og koordinert med det øvrige arbeidet 
innen Groruddalssatsingen i bydelen 

• Utarbeider forslag til handlingsprogram 2010 med evt revidering av 
langsiktig del, tiltaksprogram, budsjett og organisering. Herunder 
vurdering av sammensetning og mandatet til prosjektgruppen 

• Prosjektgruppen skal sammen med PA rapportere fremdriften til 
bydelsutvalget innen de tidspunkter som bydelsutvalget setter 

 
Sammensetning 2008 
For å fylle mandatet foreslås prosjektgruppen utvidet med representanter fra 

Internasjonal kvinneklubb og OBOS 
 

Hovedprosjektleder  Mandat  
• Rapporterer til PA, og opptrer med PAs delegerte autoritet 
• Har det operative ansvaret for gjennomføringen av områdesatsingen i 

bydel Stovner. Gjennom styring og oppfølging av prosjektet skal HPL 
sørge for at arbeidet gjennomføres i tråd med handlingsplanen, 
rapportere evt. avvik og tilrå tiltak overfor PA. 

• Sikrer gjennomføring av gode medvirkningsprosesser i tilknytning til 
aktiviteter og prosjekter 

• Økonomisk oppfølging 
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• Sekretær for prosjektgruppen 
• Praktisk utvikling av forslag til kommende års handlingsplan 
• Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger 
• Samarbeider nært med andre i bydelen som jobber med 

Groruddalssatsingen 
• Er prosjektansvarlig, overfor delprosjektledere, som det ofte vil være 

flere av. Noen plassert i linjeorganisasjonen og andre engasjert 
eksternt for det enkelte prosjekt 

 
Delprosjektledere 

 
Mandat 

• Rapporterer til HPL 
• Har operativt ansvar for enkelte prosjekt/aktiviteter, og skal på samme 

måte som for HPL’s operative ansvar for hele områdesatsingen, sørge 
for effektiv gjennomføring av enkeltprosjektene i tråd med de 
respektive prosjektplaner 

• Utarbeider rapporter på prosjektnivå i tråd med HPL’s forventninger. 
• Hovedprosjektleder og delprosjektlederne samles regelmessig til felles 

møter for erfaringsutveksling og koordinering. Gruppen benevnes da 
som Team Haugenstua 
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5.4 Budsjett 
 
 
Prosjektets navn Ramme 

2008 
Behov for 
nye midler 
2009 

Sentrumsutvikling Haugenstua 360 000 200 000 
Nærmiljøsenteret – infosentral og 
lederskole,  pilotprosjekt 

535 000 600 000 

Osloungdommens Motorsenter og 
Skatehall 

330 000 850 000 

Haugenstua Scene – ”Opp og Fram” 350 000 0 
Stig skole som møteplass 20 000 200 000 
Utredning av behov for møteplass  300 000 
Parsellhager 200 000 300 000 
Utemiljø/ utemøbler/ beplantning 130 892 50 000 
Helhetlig plan for uteområdene  700 000 
   
Strategiovergripende   
Godt ry / Omdømme   200 000 300 000 
   
Administrasjon   
Prosjektutviking med informasjon 283 982 700 000 
Hovedprosjektleder 400 000 300 000 
   
Investeringsprosjekter   - søkes særskilt, beløp avklares i forprosjektet 
Hovedprosjekt En lysere hverdag 799 108 1 600 000 
Hovedprosjekt Utsmykking 160 000 1 000 000 
Hovedprosjekt Bygger’n 181 000 7 500 000 
 
 
 
 
 
 
 
 


