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SAMMENDRAG 
 
Ved inngangen til 2010, har Bydel Stovner arbeidet med områdeløft på Haugenstua i to og et halvt 
år. Stedsutviklingsarbeid er et langsiktig arbeid, og muligheter for måloppnåelse forutsetter at 
satsingen videreføres i årene framover. I Handlingsplanen 2010, presenterer bydelen sine mål og 
planer for prosjektutviklingen i perioden fra 2007-2013. Bydelen søker om 4,6 millioner i 
rammetilskudd fra Husbanken til tiltaksprogrammet for 2010. 
 
Bydelen er fornøyd med innsatsen i 2009. Lekeplassen ”Sneglehuset” og belysningsprosjektet ”En 
lysere hverdag” er ferdigstilt og tre nye prosjekter er igangsatt.  Det er utført aktivt 
informasjonsarbeid og avholdt flere markedsdager på Haugenstua Torg og andre arrangementer 
som ledd i områdeløftarbeidet. 
 
I 2010 blir det viktig å arbeide for bedre forankring i befolkningen gjennom fortsatt aktivt 
informasjonsarbeid og prioritering av prosjekter som befolkningen mener er relevante. Fysisk forfall 
på Haugenstua senter vedlikeholder negative forestillinger om Haugenstua. Å avklare 
Haugenstuas senter sin framtid og bidra til at det etableres attraktive tilbud i sentrumsområdet som 
appellerer til et mangfold av befolkningen, er viktig for å bedre stedets omdømme. I 2010 ønsker vi 
i samarbeid med Obos Forretningsbygg å utføre planarbeid som grunnlag for opprusting av torget 
og tilliggende bygningsmasse.  
 
Bydelen vil i 2010 satse mer på forebyggende barne- og ungdomsarbeid på Haugenstua, både på 
skolene, på Haugenstua Scene og Motorsenteret.  Det igangsettes et større prosjekt for å styrke 
tilbudene på Haugenstua Scene, og prosjektene på Stig skole, Haugenstua ungdomsskole og 
Motorsenteret med skatehall videreføres.  
 
Nærmiljøsenteret er hjertet i områdeløftarbeidet på Haugenstua. Stedet er oppgradert og brukes i 
økende grad av barn og voksne og av lag og foreninger.  Å definere senterets kjernevirksomhet og 
konkrete tilbud og markedsføre disse, slik at bruken av senteret øker, er allikevel en målsetting i 
2010.  
 
Parsellhagene ble etablert i 2008, men er i 2009 oppgradert og utvidet med nye parseller. Tiltaket 
er svært populært og det har vært stor deltakelse på møter og dugnader. I 2010 planlegger vi at 
parsellhagene blir ferdigstilt og tilrettelagt for framtidig drift av parsellhagelaget.   
 
I 2008 ble det kåret et vinnerprosjekt for utsmykking på Haugenstua. Storstua er en 9 meter høy 
lampe som planlegges oppført ved akebakken i Haugenstua borettslag. I 2009 har vi presentert 
prosjektet for befolkningen og igangsatt planleggingen. I 2010 vil ferdigstille planlegging og søke 
om særskilt finansiering for oppføring av kunstverket. 
 
Det som peker seg ut som tydelige kvaliteter på Haugenstua er Haugenstua som oppvekststed 
med store grønne fellesarealer, men det er også rom for forbedringer. I 2010 vil vi øke samarbeidet 
med borettslagene.  Alle borettslagene har fått tilbud om å delta i prosjektet ”bo sammen”.  Vi 
ønsker også et tett samarbeid om å planlegge oppgradering av utendørs møteplasser i 
borettslagenes nærområder og å igangsette et mulighetsstudie for etablering av beboerhus. 
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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 
 
Områdeløft 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 områdeløft 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.  
 
Vi vil:  

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

 
Ved avslutningen av 2009 har bydelen arbeidet med områdeløft i to 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 har vært nødvendig å vinne 
erfaringer og justere kurs underveis.  
 
Stedsutviklingsarbeid er et langsiktig arbeid, og muligheter for måloppnåelse forutsetter at 
satsingen videreføres i årene framover.  Bydelen har inngått en avtale med Husbanken om at 
områdeløft skal vare fra 2007 til og med 2010, med intensjoner om videreføring til 2016. Det er 
imidlertid kommet politiske signaler fra statlige myndigheter at en videre satsing fra staten etter 
2010, forutsetter økt kommunalt finansiering.  Det er derfor usikkert om områdeløft kan videreføres 
i nåværende form etter 2010. I 2010 er det derfor viktig å få avklart aktørenes interesse for videre 
satsing på områdeløft og tilrettelegge på best mulig måte for at videre satsing kan finne sted.  
 
Vi er fornøyd med innsatsen i 2009. Sneglehuset og En lysere hverdag, som er 2 store 
investeringsprosjekter, blir ferdigstilt. 3 nye prosjekter er igangsatt.  I løpet av 2009 vil vi ha 
utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse og en Helhetsplan for Haugenstua. Vi har startet opp 
arbeid med Haugenstua skole som møteplass.  Vi har brukt mye ressurser på informasjon og 
kommunikasjon med befolkningen, og en person har vært innleid i halv stilling siden april måned. 
Gjennomføringen av sosiokulturelle stedsanalyse og helhetsplanen skal gi oss grunnlag til mer 
langsiktig satsing på omdømmearbeidet på Haugenstua.  
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Det viktigste forbedringspunktet for oss i 2010 blir å arbeide for bedre forankring i befolkningen 
gjennom aktivt informasjonsarbeid og prioritering av prosjekter som befolkningen mener er 
relevante. Å avklare Haugenstuas senter sin framtid og etablere attraktive møteplasser i 
sentrumsområdet er viktig for å bedre stedets omdømme.  
 

2. DAGENS SITUASJON I HAUGENSTUA-OMRÅDET 

Delbydel Haugenstua har 3812 innbyggere1, og består av grunnkretsene Stig med 
2442 innbyggere og Smedstua med 1370 innbyggere.  

 
 

 
Figur 1 Innsatsområdet Haugenstua er markert med blågrønn farge. Delbydel Haugenstua som utgjør 
statistikkgrunnlaget og består av grunnkretsene Stig og Smedstua, er markert med gul farge.   

Våre muligheter og utfordringer 
• Bomiljø med muligheter og utfordringer 
• Mange barn og unge og stor og økende innvandrerbefolkning 
• Bedre omdømme 
• Gode skoler og barnehager 
• Behov for bedre møteplasser 
• Haugenstua senter er lite attraktivt 
• Mangel på hensiktsmessig belysning 
• Behov for bredere engasjement og deltakelse 

      

                                                
1 Januar 2008 
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2.1 Bomiljø med muligheter og utfordringer  

Mye av statistikkgrunnlaget for Haugenstua er av praktiske grunner relatert til delbydelen 
(grunnkretsene) og samsvarer ikke helt med avgrensningen av innsatsområdet, jfr figur 1. 
 
Delbydel Haugenstua har til sammen 1695 boliger, 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 er Norges tredje største og ble innflyttet i 1968. Det har 882 
leiligheter, fordelt på 10 8-etasjers blokker med heis. Det er like mange fireroms boliger (85 
m2), treroms (74 m2) og ettroms boliger (31 m2). Blokkene er omkranset av store grønne 
arealer med gangveier til Haugenstua senter og togstasjonen.  

• Smedstua borettslag ble innflyttet i 1968, og har 328 andelsleiligheter fordelt på 17  
4-etasjers blokker. Blokkene ligger i tun med et større friområde i nord. 

• Smedvollen borettslag med 80 to-roms leiligheter (55 m2) ble innflyttet i 1979. Leilighetene 
er fordelt på 2 bygninger.  

 
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. Smedstua og Haugenstua borettslag eier Tokerud 
Varmesentral som forsyner bygningene i disse borettslagene med fjernvarme. 
 
83 % av blokkboligene i Stig grunnkrets er utstyrt med heis, og boligene har potensiale for 
livsløpsstandard. I Smedstua grunnkrets er det områder med småhusbebyggelse.  Borettslagene 
kan også gjennomføre enøktiltak for eksempel ved varmegjenvinning av avtrekksluft, men felles 
varmesentral uten individuell måling gir lite incitament for tiltak.  
 
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 ble opprustet i 2007, 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.    
 
Haugenstua innsatsområde har en funksjonell to-deling med næringsområde, senterfunksjoner og 
turvei D10 i vest og boligområder og skoler i øst og nord. Avstandene fra boligområdene lengst i 
øst til turvei D10, kan synes lang, men er ca 800 m.  Området omkranses av Haugen i sør (bydel 
Alna) og småhusbebyggelse på Høybråten, Stigenga og Stovner i øst og stigningen opp mot 
Rommen og Forsheimer i nord.   
 
Navnet Haugenstua forbindes særlig med senteret, jernbanestasjonen og Haugenstua borettslag. 
Arbeidet med den sosiokulturelle stedsanalysen viser at befolkningen i nærmeste delene av 
Høybråten ikke føler tilknytning til Haugenstua, mens befolkningen på Haugen (Alna bydel) og 
Smedstua har tilknytning til Haugenstua.  
 

2.2 En ung befolkning, og en økende innvandrerbefolkning 

Delbydelen Haugenstua har en stor andel barn og unge (ca 30 prosent på Haugenstua mot 27,5 
prosent i Stovner som helhet) og andelen eldre er liten (8,3 prosent er 67 år eller eldre) (2007). 
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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.  
 
Av statistikken framstår Haugenstua som et område med sammensatte og relativt store 
levekårsutfordringer (FAFO 2008:27). Men selv om området scorer dårlig på levekårsindeksen, 
synes det som befolkningen klarer seg bra. I bydelens arbeid med boligsosial handlingsplan 
(2009), peker ikke Haugenstua seg ut som et område med boligsosiale utfordringer. Befolkningen 
på Haugenstua bor stort sett i borettslagsleiligheter og det er en liten andel utleieboliger. 
Boutgiftene er relativt lave og boligene har god kvalitet.   
 
Sysselsettingen blant ikke-vestlige innvandrere er noe høyere på Haugenstua enn gjennomsnittet 
for Groruddalen, mens gjennomsnittet i befolkningen og for kvinner ligger lavere på Haugenstua.  
Menn med innvandrerbakgrunn har derfor en relativt høy sysselsetting på Haugenstua 
sammelignet med Groruddalen forøvrig. Fattigdom kan defineres som samlet familieinntekt under 
halvparten av median husholdningsinntekt. Andelen fattige barn med ikke-vestlig bakgrunn på 
Haugenstua er omtrent som gjennomsnittet for Groruddalen, mens andelen fattige vestlige barn er 
høyere enn gjennomsnittet for Groruddalen. Det kan tyde på at innvandrerbefolkningen på 
Haugenstua klarer seg bra og er selvhjulpne. Dette er et inntrykk som også bekreftes av bydelens 
tjenester. 
 
Haugenstua er den delbydelen i Groruddalen som har høyest andel barn som vokser opp med en 
eller to foreldre med dårlig helse, og over 20% av befolkningen har registrert redusert 
funksjonsevne.  Å bedre befolkningens levekår gjennom forebyggende helsearbeid og tilrettelegge 
for fysisk aktivitet i nærmiljøet, må derfor være en målsetting for videre satsing på Haugenstua. 
Bydelens samarbeid med Stig skole om gratis allidrettstilbud for barna etter skoletid og 
tilrettelegging for ulike fysiske aktiviteter på Haugenstua scene er således en riktig satsing og 
ønskes videreført. 

2.3 Trivsel og omdømme 

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. Tallene for 
Haugenstua er basert på et lite utvalg, og må tolkes med varsomhet.  
 
Delbydelen Haugenstua 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.  
 
Stedsanalysen viser at det eksisterer ulike stedsbilder på Haugenstua, og at det er en rekke 
forhold som påvirker stedsbildene, slik som etnisitet, botid på Haugenstua, livssituasjon og 
funksjonstapping i sentrumsområdet kontra de åpne områdene mellom blokkene.  
Et negativt omdømme synes å ha betydning for negative stedsbilder før folk flytter til Haugenstua, 
men synes å endres etter at folk har bodd der en stund, og negativt omdømme synes å ha mindre 
betydning for dem som bor på Haugenstua.  
 
I den sosiokulturelle stedsanalysen, finner vi en stor grad av trivsel og tilfredshet. Spesielt gjelder 
dette travle småbarnsfamilier i jobb, med innvandrerbakgrunn. Disse oppfatter Haugenstua som et 
godt boområde. Dette knyttes til områdets kvaliteter som oppvekstområde: bilfritt, store grønt-
arealer, oversiktlighet og trygge oppvekstomgivelser. Også Haugenstua sine kvaliteter som 
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turområde og friluftsområde trekkes frem.  Mange på Haugenstua har sosiale nettverk som 
strekker seg ut fra Haugenstua til andre steder i Oslo, og slike nettverk/tilknytningsrelasjoner 
utenfor Haugenstua har en viktig betydning.   
 
Det synes allikevel å være noen store forskjeller i befolkningen i opplevd trivsel. En relevant 
forklaringskategori synes å være form for tilknytning til Haugenstua. For beboere som knytter sin 
identitet til ”Haugenstua slik det var før”, da det var et arbeiderklasseområde preget av idealer om 
likhet og fellesskap synes graden av trivsel og tilknytning til stedet i dag å være mindre.  
 
Omdømmearbeidet på Haugenstua må forankres i de faktiske bruksverdiene på stedet.  Det som 
peker seg ut som tydelige kvaliteter på Haugenstua er Haugenstua som oppvekststed med store 
grønne fellesarealer.  Skatehallen trekkes også fram som en positiv omdømmebyggende faktor. I 
stedsutviklingen må en også se framtidas muligheter for Haugenstua. Fysisk forfall rundt torget 
vedlikeholder negative forestillinger om Haugenstua.  
 

2.4 Tilbud til barn og ungdom 

Haugenstua har en stor andel barn og unge og i et langsiktig omdømmearbeid er det viktig at det 
satses på tilbud for disse gruppene i nærmiljøet.  
 
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 i direkte nærhet til innsatsområdet og jernbanestasjonen. Haugen 
åpen barnehage og førskole (bydel Alna) ligger lokalisert sammen Haugen barneskole  ca 300  m 
fra stasjonen. 
 
I innsatsområdet Haugenstua ligger det 3 skoler: 

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

 
I nærheten til innsatsområdet (300 m fra stasjonen) ligger Haugen skole som er en barne- og 
ungdomsskole. 
 
 Alle barnehager og skoler har mulighet for bilfri adkomst og det er gode utearealer til anleggene. 
Det er planer om å rive og bygge ny Haugenstua barnehage i år 2011.   
 
Skolene er viktige arenaer i nærmiljøet, og gode skoler med gode lærerkrefter er positivt 
omdømmebyggende for et område. Foreldrene vil det beste for barna sine og vil trekke til områder 
som er kjent for gode skoler og til områder som har gode fritidstilbud for barna. Samarbeidet med 
Stig skole og Haugenstua skole om skolene som gode læringsarenaer og som møteplasser med 
gode fritidstilbud på kveldstid, er derfor viktige strategier å videreføre. Det bør også vurderes å 
invitere Haugen skole inn i samarbeidet pga sin nære beliggenhet til Haugenstua senter, og fordi 
befolkningen på Haugen føler tilknytning til Haugenstua.  Når dette kan igangsettes, må vurderes 
fortløpende ut fra tilgjengelig kapasitet og ressurser i områdeløft. Barnehagene er også viktige 
arenaer, og det bør vurderes om det er mulig å få til et tettere samarbeid med barnehagene i 
områdeløft. 
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I den sosiokulturelle stedsanalysen blir det gjennomført en arbeidsbok blant yngre ungdommer, 
men resultatene av denne foreligger ikke idet handlingsplanen 2010 skrives.  Det kan være behov 
for et bredere lavterskel tilbud for ungdom.  Både foreldre og ungdommene gir uttrykk for bekymret 
for mangelen på et bredere lavterskel tilbud for ungdom. Ungdomshuset i Haugenstua borettslag 
fyller en viktig funksjon, men er liten og har ikke de nødvendige fasiliteter. Tilbudet drives av 
borettslaget i samarbeid med bydelen og med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det 
er også behov for et tilrettelagt tilbud for yngre barn i ferietider, da mange barn overlates til seg 
selv.  Sommeren 2009 var det svært mange barn som søkte til Nærmiljøsenteret.  På kveldstid 
samles mange ungdommer på Jafs og på torget. På bydelens forespørsel på Minimela 2009 hva 
befolkningen kan ønske seg av forbedringer på Haugenstua, svarer mange av barna og 
ungdommene bedre og flere fotballbaner, nett i fotballmålene, flere bordtennisbord, større 
lekeplass, og flere treningstilbud, som for eksempel treningssenter og svømmehall. Noe av dette 
vil bli ivaretatt i prosjektet Stig skole som møteplass og videreutviklingen av Haugenstua scene. 
 
Bydelen vil satse mer på forebyggende barne- og ungdomsarbeid på Haugenstua, både på 
skolene, på Haugenstua Scene og på Motorsenteret med skatehall og utendørs skatepark. 
 

2.5 Behov for bedre møteplasser 

Fra oppstarten på områdeløft, har det vært fokusert på 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 kan bidra til et bredere 
engasjement, lokaltilhørighet og eierskap til omgivelsene. Gode møteplasser har stor betydning for 
å knytte grupper med kulturelle og sosiale forskjeller tettere sammen. Spørsmålet er hvilke 
møteplasser Haugenstuas befolkning trenger og som bør prioriteres i det videre arbeidet? 
 
Den sosiokulturelle stedsanalysen tyder ikke på at mangel på møteplasser oppfattes som er 
relevant karakteristikk på Haugenstua. Mange av beboerne ser på Haugenstua som et godt sted 
og bo, men de har nettverk og aktiviteter til steder utenfor Haugenstua. Men for beboere som ikke 
har tilgang på andre arenaer utenfor nærmiljøet, er møteplasser i nærmiljøet spesielt viktig.  
 
Møteplasser på Haugenstua i dag er:   
• Uformelle møteplasser for barn og ungdom: nærområdet mellom blokkene, akebakken, 

hinderløypa ved Stig skole, grusbaner (ved Stig skole, i Haugenstua borettslag og ved 
Smedstua borettslag), torget med bordtennisbordet og benkene og Jafs.  En del skolebarn 
bruker Nærmiljøsenteret flittig, særlig like etter skoletid og i ferier.   

• Formelle møteplasser for barn og ungdom: Barnehager og skoler, Haugenstuahallen, 
Motorsenteret, motorklubb og skatehall, Haugenstua scene med bl.a. dans, søm og design, 
trening, teater, bordtennis, Haugenstua ungdomshus, som er et treffsted med bl.a. trening, 
biljard og spill i bomberommet i Haugenstua borettslag. 

• Barnefamiliene: nærområdene mellom blokkene, akebakken og i barnehagene etter stengetid. 
• Innvandrere med ikke vestlig bakgrunn og særlig pensjonister: parsellhagene 
• For barn og unge og familier med ikke vestlig bakgrunn: det årlige arrangementet Minimela 
• Kvinner med ikke vestlig bakgrunn: internasjonal kvinneklubb, Nærmiljøsenteret og 

Haugenstua scene (trening) 
• Lunsjen på nærmiljøsenteret/frivillighetssentralen: brukes mest av etnisk norske, pensjonister 

eller andre som ikke er i jobb 
• Pensjonister med vestlig bakgrunn: Kaffekroken  
• Lag og foreninger bruker: Haugenstuahallen, Stovnerbanen, Haugenstua scene og 

Nærmiljøsenteret 
• Smedstua borettslag: Smia 
• Torget og senterbutikkene: brukes av et mangfold av befolkningen 
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I 2009 er det etablert en ny aktivitetslekeplass ”Sneglehuset” og grusbane (7-er bane) nederst på 
Rommenfeltet ved siden av Smedstua borettslag.  Stedet åpnet i september og er allerede mye tatt 
i bruk av barn, ungdom og familier og således bidratt til liv i den vestre del av innsatsområdet og 
tilliggende turvei D10.  Bydelen vil i samarbeid med Friluftsetaten også se på muligheten av 
parkmessig opparbeidelse av et friareal ved siden av Sneglehuset som i dag fremstår som et 
villniss. Det vil også bli satt ut benker i området. Friluftsetaten planlegger i 2010  å opparbeide en 
ny nedre dam i Fossumbekken ved siden av Haugenstuaporten som vil gi økte muligheter for 
opplevelse og aktiviteter langs Fossumbekken og turvei D10. I 2010 planlegger bydel Stovner 
sammen med Friluftsetaten å starte oppgraderingen av Bygger’n, en aktivitetslekeplass i sørøstre 
del av innsatsområdet.  
 
I 2010 ønsker vi også å realisere en kunstnerisk utsmykning ”Storstua på Haugenstua”, som er en 
9 meter høy lampe, som skal fungere som et uformelt møtested for beboere og besøkende og 
bidra til engasjement og økt stedsidentitet. 
 
Mange av møteplassene på Haugenstua kjennetegnes av at de brukes av homogene grupper i 
befolkningen. Agderforsk anbefaler i det videre arbeidet å satse på arenaer som kan virke som 
nøytrale møteplasser som innbyr til møter på tvers av aldersforskjell og etnisk tilhørighet. Et 
eksempel er markedsdagene, som er igangsatt av områdeløft i 2009 og som tas i bruk av et 
mangfold av befolkningen. Det foreslås også at Mini-mela utvikles til et arrangement som 
appellerer til en større del av befolkningen uansett etnisk bakgrunn.  
 
Befolkningen understreker behovet for et felles forsamlingslokale som brukes til brylluper, 
bursdager, andre feiringer og arrangementer. Smedstua borettslag har i dag et samlingshus i 
Smia. Haugenstua borettslag har ikke et tilsvarende tilbud. Å få etablert felleslokaler for beboerne 
foreslås som et nytt samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, borettslagene og bydelen. 
 
Den sosiokulturelle stedsanalysen viser at de store grønne uteområdene på Haugenstua har en 
viktig funksjon som uformelle møteplasser og dette fremheves som en viktig kvalitet i beskrivelser 
av området. Selv om de store grønne områdene på Haugenstua har viktige kvaliteter, kan de bli 
enda bedre tilrettelagt for ulik bruk.   
 

2.6 Haugenstua sentrumsområde  

Haugenstuas senters svekkede nærsentertilbud og den fysiske utformingen av sentrene og 
sentrumsområdet bidrar i dag sterkt til negativt omdømme.  Sentrumsområdet preges av utflytende 
trafikk- og parkeringsarealer og dårlige gangforbindelser mellom sentrene som ligger på begge 
sider av Garver Ytterborgsvei. Haugenstua torg er det eneste utendørs møtestedet i 
sentrumsområdet som er tilrettelagt for opphold. Med nærhet til befolkningskonsentrasjoner, 
veiakser og jernbanestasjon har sentrumsområdet forutsetninger for å bli et attraktivt sted både for 
handel, rekreasjon og opplevelser for både beboere og besøkende. I en avstand på 800 meter fra 
stasjonen bor eller arbeider ca 9000 mennesker. I 2005 var det 2600 av og påstigninger daglig på 
Haugenstua jernbanestasjon og 15500 per uke. Østre Akervei i umiddelbar nærhet har en ÅDT 
(årddøgnstrafikk) på 30000. 
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Figur: kartet over viser en radius fra Haugenstua stasjon på 500 m. Kilde: Samferdselsetaten 
 
Senteret i Garver Ytterborgsvei 98, har flere forretningstilbud som kommer befolkningen på 
Haugenstua til gode, i tillegg til at det trekker besøkende til Haugenstua.  Haugenstua senter (Ole 
Brumms vei 1-7) er i større grad preget av offentlige virksomhet. En undersøkelse som Bydel 
Stovner gjorde blant næringslivet høsten 2008, viser at større kjedebutikkene på Haugenstua  er 
godt besøkt, mens mindre forretninger sliter med lønnsomheten. For å legge til rette for en mer 
helhetlig stedsutvikling av Haugenstua bør jernbanestasjonen samt eiendommene ved 
Haugenstua senter og på den andre siden av Garver Ytterborgs vei sees i sammenheng.  
 
Haugenstua Senter preges av slitasje og mange tomme lokaler og er medvirkende til dannelsen av 
negative stedsbilder på Haugenstua og til dårlig omdømme utenfor Haugenstua. Arbeidet med 
utviklingen av senteret har vært planmessig komplisert og en langvarig usikkerhet knyttet til 
utviklingen av Haugenstua senter har vært demotiverende for befolkningen. I det ny handlingsplan 
for 2010 skrives, har ikke Obos Forretningsbygg tatt endelig beslutning til den videre utviklingen av 
Haugenstua Senter, men dette avklares trolig om kort tid, slik at vi i 2010 med sikkerhet vil kunne 
vite om det blir en større nybygging på senteret eller om eksisterende bygningsmasse skal bli 
stående. I stedsutvikling og omdømmearbeidet på Haugenstua, er det viktig at utviklingen av 
Haugenstua senter gir økte kvaliteter og tilbud til området og kommer befolkningen på Haugenstua 
til gode. Arenaer for fysisk, kulturell og sosial aktivitet i sentrumsområdet kan bidra til å binde 
grupper bedre sammen og skape positive stedsbilder. I en levekårsmessig betraktning med 
forebyggende helsearbeid, er det behov for fysiske aktivitetstilbud og styrke fritidstilbud for barn og 
ungdom. I dag har Samfunnshuset tilbud som eldrekafe som bør videreføres i nærområdet. Men 
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det er også ønskelig at Haugenstua får en nøytral møteplass i form av et utvidet kafétilbud som 
appellerer til et større mangfold i befolkningen.  
 
Haugenstuas befolkning er stolte at de har et torg, og torgets kvaliteter som en nøytral møteplass 
bør foredles.  Samtidig gir de uttrykk for at torget er et skummelt område om kvelden og at 
ungdommens tilstedeværelse uten voksenkontroll på sene kveldstimer bidrar til utrygghet. 
Rushandlinger på torget er med på å vedlikeholde dette negative stedsbildet. For å synliggjøre 
torgets potensiale i praksis, har bydelen i samarbeid med andre aktører i 2009 gjennomført fire 
torgdager og det vil bli gjennomført 2 julemarkeder.  Det er innkjøpt nye benker, avfallsbeholdere 
og plantekasser. Beplantning har skjedd på dugnad med brukerne av senteret.  Alt dette har 
medført at torget brukes som møteplass av et større mangfold av befolkningen enn tidligere. I 2010 
blir det viktig at torget med tilliggende bygningsmasse og fellesarealer får en bedret drift og 
vedlikehold, da stedet fortsatt gir fortsatt gir inntrykk av å være et sted det ikke satses på. Bydelen 
må også finne en mer langsiktig og bærekraftig modell for arrangementer og kultur på torget 
sammen med OBOS forretningsbygg, de øvrige næringsdrivende, og de andre 
samarbeidspartnerne. Etablering av natteravnordninger som et samarbeid mellom foreldrene på 
skolene, forebyggende politi og bydelen kan være et aktuelt tiltak for å forebygge konflikter i 
ungdomsmiljøene og bidra til økt trygghet på sene kveldstimer.  
 
Positive trekk i sentrumsområdet de senere årene er etableringen av ny Haugenstua togstasjon 
(2007) og ny kulvert under jernbanen, som gir adkomst sydover fra Haugenstua til turvei D10 
(2008). Nærmiljøsenteret og Haugenstua Scene har mange tilbud, men den sosiokulturelle 
stedsanalysen peker på at disse tilbudene ikke er særlig kjent blant beboerne. I 2010 bør det 
derfor satses på videreforedling av disse møtestedene.  

2.7   Mangel på hensiktsmessig belysning 

Beboerne på Haugenstua har gitt uttrykk for at det er for dårlig belysning av enkelte veier og 
gangstier og på viktige møtesteder som Haugenstua senter. Beboerne føler utrygghet som følge 
av dette. En estetisk, funksjonell og energieffektiv belysning vil bidra til å skape trygghet og stolthet 
i nærmiljøet. 
  
I 2009 er det derfor etablert ny belysning på gangvei fra Smedstua voksenopplæring og fra 
Smedstua borettslag til Haugenstua barnehage. I undergangene under Østre Aker vei og Ole 
Brumms vei er det etablert effektbelysning. Gangveien som kalles Oldtidsveien eller 
Haugenstuaveien er en viktig gang- og sykkelakse som forbinder Haugenstua med Stovner i nord 
og Høybråten i øst og Alna i sør. Etableringen av effektbelysning i undergangene skal bidra til å 
minske følelsen av barrierevirkninger fra veien og binde områdene på begge sider av Østre Aker 
vei bedre sammen. 
 
Det er utarbeidet en lysplan for Haugenstua. I 2009 ble det prosjektert ny belysning i Garver 
Ytterborgsvei fra Stig skole til Maria Dehlis vei (turvei D10), men gjennomføringen av dette tiltaket 
krever ekstra finansiering. Ytterligere tiltak for bedre belysning på Haugenstua vil også vurderes på 
bakgrunn av helhetsplanen. Statens vegvesen vil i 2010/2011 etablere ny hovedsykkelvei på 
gangveien fra Haugenstua barnehage og i sørlig retning, og det er viktig at vegvesenet viderefører 
valgt belysningsuttrykk på Haugenstua. OBOS vil etablere bedre belysning på Haugenstua torg i 
2010. 

2.8 Behov for bredere engasjement og medvirkning 

For å få til en bærekraftig stedsutvikling i området må beboerne ta ansvar og engasjere seg. På 
steder der det er stort engasjement og deltakelse, er det også stor grad av tillit mellom gruppene i 
befolkningen og tillit til institusjoner og myndigheter. Å få til engasjement og deltakelse er en 
utfordring på Haugenstua, og merkes på flere områder. Skolen ønsker at flere foreldre engasjerer 
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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, er at folk opplever det som meningsfullt for egen 
situasjon. Som et eksempel er det stor oppslutning om parsellhagen på møter og dugnader.  En 
viktig retningslinje for prioritering av arbeidet som foreslås lagt til grunn for Haugenstua er 
følgende: 

• Er det viktig 
• Er det på riktig (kan det gjennomføres) 
• Er det for alle 

 
Den sosiokulturelle stedsanalysen og kontakt med borettslagene peker på at slike tiltak vil kunne 
være: 

- beboerhus 
- tilbud for større barn og ungdom 
- nøytrale arenaer som kafé, torgdager  og lignende 
- synlig bedret vedlikehold av torget og senteret 
- opprusting av boområdene med sitteplasser og grillplasser 
- skolene som viktige arenaer.   

 
I 2010 ønsker vi å styrke medvirkningen med befolkningen og skape større engasjement, men 
innenfor realistiske rammer for framtida. OBOS har, med midler fra Husbanken, tilsatt en person 
som skal følge opp beboermedvirkning i alle de fire bydelene som inngår i Groruddalssatsingen. 
Alle styrene i borettslagene har fått tilbud om kurs i prosjektet ”Bo sammen”. Borettslagene ønsker 
samarbeid for bedre tilpassing av uteområdene med benker og grillplasser eller annet slik at 
bruksverdien øker. 
 
Samarbeidet med skolene videreføres for å åpne skolene som møteplasser for befolkningen 
samtidig som skolenes rolle som læringsarena blir styrket.   
 
Lederskolen, som er lagt til Nærmiljøsenteret, videreføres for å bygge opp kompetansen til lokale 
ledere og styrke organisasjons- og foreningslivet. Bydelen støtter idrettsklubbene Lions cricket og 
Stovner bordtennisklubb og det er etablert en halvkommunal bokseklubb med tilhold på 
Haugenstua scene. Internasjonal kvinneklubb er en viktig nettverksarena for kvinner.  
 
Gjennomføring av markedsdager på Haugenstua torg og andre arrangementer i nærmiljøet kan 
også bidra til større engasjement og deltakelse og øke tilknytningen til Haugenstua. Det ble våren 
2009 gjennomført en større dugnad på Haugenstua, med bred deltakelse fra bydelen, barn og 
unge, frivillige og lokale idrettslag. Tiltaket bør videreføres i 2010. På forespørsel fra bydelen 
(Minimela 2009) var å holde det rent og pent, det tiltaket flest barn og unge foreslå for å bedre 
nærmiljøet. 
 
Engasjement handler også om synliggjøring av resultater. I 2009 har vi satset på informasjon og 
kommunikasjon med befolkningen, gjennom bedret drift og økt bruk av Nærmiljøsenteret, 
avholdelse av markedsdager, og prosjektets tilstedeværelse på Minimela. Vi støtter også 
økonomisk gjennomføringen av Obos botainment på Haugenstua skole.  Vi har utarbeidet en 
brosjyre for Groruddalssatsingen i bydel Stovner og aktivt brukt internett til å utgi 
prosjektinformasjon. Nettsidene www.bydel-stovner.oslo.kommune.no/groruddalssatsingen/ 
oppdateres jevnlig med nyheter innen områdesatsningen, samtidig som det også legges ut mer 
statisk informasjon om de forskjellige prosjektene. Det er dessuten blitt laget en egen 
aktivitetskalender for arrangementer og aktiviteter som primært foregår på Haugenstua. 
 
Når det gjelder lokalavisene i området (Lokalavisen Akers Avis Groruddalen, Aftenposten Aften og 
Lokalavisen Groruddalen) er Groruddalssatsingen synlig også her. Det er registrert et sted mellom 
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20 – 30 større og mindre oppslag om satsingens arbeid i disse publikasjonene i tidsrommet april til 
oktober 2009. I tilegg kommer bydelssidene og oppslag i nettavisene. Det sendes jevnlig ut 
pressemeldinger til avisene om de forskjellige prosjektene i satsingen, og lokalpressen viser vilje til 
å dekke ulike arrangementer som har med Groruddalssatsingen å gjøre.    
 
Utsmykking og kunst kan skape debatt og engasjement i befolkningen.  ”Storstua på Haugenstua” 
er et eksempel på et tiltak som har bidratt til meningsutveksling og debatt.  Belysningen på pipa i 
2007 og 2008 er et tiltak som har skapt oppmerksomhet og som beboerne har satt pris på.  På 
grunn av behov for stadige reparasjoner ser vi nå på en annen og driftsmessig sikker løsning for å 
få belyst pipa.  
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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 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 

• skaper engasjement og økt interesse for nærmiljøet  

 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. 
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5. MÅL 
 
 
Effektmål: Områdeløft har bidratt til styrking av lokal stedsidentitet, tilhørighet og omdømme på 
Haugenstua og til økt deltakelse fra befolkningen i samfunnsutviklingen. 
 
Resultatmål:  

A. Haugenstua har utendørs møteplasser som brukes jevnlig av barn, ungdom og voksne til 
fysisk aktivitet eller rekreasjon. Det er møteplasser som bidrar til kontakt og samhandling 
mellom grupper på tvers av etnisitet og alder. 

 
B. Haugenstua har innendørs møteplasser brukes jevnlig av barn, ungdom og voksne til 

fritids- og kulturaktiviteter. Det er møteplasser som bidrar til kontakt og samhandling mellom 
ulike grupper på tvers av etnisitet og alder. Tilbudet for å avholde private arrangementer er 
bedret. 

 
C. Sentrumsområdet er opprustet og har tilbud til flertallet av befolkningen. Bygninger og 

uteområder er velholdte og det er gode fellesrom.   
 

D. På Haugenstua framstår felles uteområder som opprustet og veldrevne og det er lite 
problemer med forsøpling og tagging. Det er god belysning og et særpreget lysuttrykk på 
viktige steder. 

    
E. Sammenlignet med situasjonen i 2007 deltar befolkningen på Haugenstua i økende grad i 

lokale lag og foreninger, på dugnader og arrangementer.  Deltakelsen i valg er økende. 
  
F. Haugenstua har attraksjoner som bidrar til engasjement og deltakelse i befolkningen og 

styrket stedsidentitet.   
 

G. Det finnes arrangementer eller tilbud som er internasjonalt orienterte.  
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6. TILTAKSPROGRAM 2010 

6.1 Prosjektutvikling 2007-2013 

Forstudie         
Forprosjekt 
Hovedprosjekt 
Tiltak områdeløft 
Ikke områdeløftmidler 

Strategi 1: Steder der folk møtes   
 Sentrumsområdet og næringsområdet Boligområdet, friområder og skolene 

 Nærmiljø-
senter 
NMS 

Haugen-
stua 
Scene (HS) 

Sentrums 
området 
 

Motor- 
senter  
(MS) og 
skatehall  

Parsell-
hagen 

Skolene Annet 
barn og 
unge 

Annet 

2007  
 
 
 
 

 
 

    
 

    

2008  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 
 
 

2010  
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2011
-
2013 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål B, C, E  B, C A, B, C, D A, B, G B, E A, B,  B,  A, B, E 

 

Stig 
skole  

Stålhall  
 

Opprusting 

Plan 

Infosentral/ 
lederskole 

Infosentral/ 
lederskole 

Infosentral/ 
Lederskole 
 
 

HS 
(etablering) 

Mindre tiltak 

Samfunns- 
Huset/HS 
som 
møtearena 

HS videre-
utvikling 

HS  
(videre-
utvikling) 

Plan torget 

Gjenbruks-
butikk 

Mindre tiltak 
torget 

Helhetsplan/
sentrums-
området 
 
Mulighets-
studie 
senteret 
 

Mindre tiltak 
torget 

Vokterbolig 

Opp-
gradering 
torget 

Opp-
gradering 
torget 

Etablering
skatehall 

Oppussing 
MS 

Oppussing 
plan MS 

Skate-park 
 

Skate-park 
 

Oppussing 
MS 

Stålhall  
 

Parsell-
hagen 
(etab-
lering) 

Parsell-
hagen 
evaluering 
og ny plan 

Parsell-
hagen 
 
(videre- 
utvikling) 

Drift 
Parsell-
hagen * 

Stig 
skole  

Stig 
skole  

Grusbane 
Stig 

Haugen-
stua 
skole 

Haugen-
stua 
skole 

Haugen-
stua 
skole  

Haugen 
skole  

Snegle-
huset 

Bygger’n 

Snegle-
huset 

Grusbane 
Smedstua 

Bygger’n 

Bygger’n 

Oppfølging 
Steds-
analyser 

Samarbeid 
borettslag 

 
Oppfølging 
Steds-
analyser 

Beboerhus
og ute-
områder 

Beboerhus
og ute-
områder 
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Strategi 2 og 3: Et lysende bomiljø/Godt ry og aktivt lederskap 
 
 Estetisk opprusting/ 

belysning 
Attraksjoner Arrangementer/ 

omdømme/deltakelse 
Annet 

2007  
 
 
 
 

   

2008  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

2009  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

2011
-
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

mål A, D, F A, D, F F, G  
 

Ny jernbanestasjon 
 

Haugenporten 
 
En lysere hverdag 
 
En lysere hverdag 
 

En lysere hverdag I 
 

En lysere hverdag II 
 

Fortau Stig skole 
 

Fortau Stig skole 
 

Oppfølging steds- 
analyser 
 

Lys i pipa 
 

Kunstnerisk 
utsmykkings-
konkurranse 
 

Storstua på 
Haugenstua 
 

Storstua på 
Haugenstua 
 

Oppussing Bodvins 
lekeskulptur 
 

viderutvikle belysning 
i pipa 
 

Etablere ny belysning i 
pipa 
 

Skulpturpark 
 

Skulpturpark 
 
Skulpturpark 
 

Oppfølging steds- 
analyser 
 

 Lederskole med fokus    
 på idrett 
 

 Prosjektutvikling, 
informasjon, brosjyre 
 

 Prosjektutvikling, 
informasjon, dugnad, 
torgdager, 
arrangementer, 
Minimela 
 

Prosjektutvikling, 
informasjon. Dugnad, 
torgdager, lederskole 
og arrangementer, se 
møteplasser.  
 

Prosjektutvikling, 
informasjon. Dugnad, 
torgdager, lederskole 
og arrangementer, se 
møteplasser.  
 
 

 Undersøkelse 
næringslivet  
 

 Helhetsplan  
 
 

 Sosiokulturell 
stedsanalyse – 
gjennføring/ 
rapport 
 
 

 Sosiokulturell 
stedsanalyse - 
forstudie 
 

Oppfølging steds- 
analyser 

Planlegging Nedre 
dam  
(turvei D10) 
 

Bygging Nedre dam  
(turvei D10) 
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6.2 Prosjektoversikt 2010 innenfor rammetilskuddet 

 
GDS.nr Type prosjekt Navn Strategi 

3.4.1 Forstudie 
(videreføring/nytt) 

Sentrumsutvikling Haugenstua  1, 2, 3 

3.4.2 Forprosjekt 
(videreføring) 

Nærmiljøsenteret (med 
informasjonssentral og lederskole)  

1, 3 

3.4.3 Hovedprosjekt  
Forprosjekt  
(videreføring) 

Osloungdommens motorsenter og 
Skatehall  

1, 3 

3.4.5 Hovedprosjekt 
(videreføring) 

Parsellhager  1, 3 

3.4.8 Forprosjekt 
(videreføring) 

Stig skole som møteplass  1, 3 

3.4.11 Forprosjekt 
(videreføring) 

Utsmykking/Utendørs installasjoner  2, 3 

3.4.13 Hovedprosjekt 
(videreføring) 

Godt ry/omdømmebygging  1,2,3 

3.4.17 Tillegg 
(videreføring) 

Prosjektutvikling (med informasjon)  1,2,3 

3.4.19 Tillegg 
(videreføring) 

Hovedprosjektleder Haugenstua- 
satsingen 

1,2,3 

3.4.25 Forprosjekt 
(videreføring) 

Haugenstua skole som møteplass 1, 3 

3.4. Forstudie/forprosjekt 
(nytt/videreføring) 

Samfunnshuset som møtearena/ 
Haugenstua Scene 

1, 3 

3.4. Forstudie/forprosjekt 
(nytt) 

Samarbeid med borettslagene  1, 2, 3 

3.4. Forstudie (nytt) Skultpurpark 2, 3 
 
 
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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6.3 Tiltaksbeskrivelse av prosjektene innenfor rammetilskuddet 

 

GDS 3.4.1    Sentrumsutvikling Haugenstua 
Forstudie  
Status 
Dette er et av de aller viktigste tiltakene for varig opprusting av området og omfatter 
sentrumsområdet med handels- og næringsvirksomhet på begge sider av Garver Ytterborgsvei 
mellom Østre Aker vei og jernbanestasjonen. Prosjektet består av flere deler og utvikling i området 
vil være langsiktig.  
 
Prosjektet har så langt særlig vært knyttet til Haugenstua senter med torget og omkringliggende 
bygninger/arealer og eierens (OBOS Forretningsbygg) sine planer om senterutvikling. OBOS 
Forretningsbygg har over flere år vært i kontakt med ulike instanser i Oslo kommune om planer for 
nybygging på Haugenstua senterområde, og vil i løpet av kort tid beslutte om de vil gå videre med 
planene om nybygging eller beholde og utvikle dagens bygningsmasse.  
 
Bydelens rolle er å være pådriver og påvirkningsaktør, samtidig som vi er en betydelig leietaker på 
senteret. I løpet av 2009 vil vi ha gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse og en helhetsplan 
som også har hatt fokus på sentrumsområdet. På grunnlag av dette vil bydelen i 2010 samarbeide 
med sentereier (OBOS) om framtidig drift og tilbud på senteret slik at dette skal bli til gagn for 
Haugenstuas befolkning.  Det er ønskelig å utvikle tilbud som vil fungere som nøytrale møteplasser 
for befolkningen slik som for eksempel treningstilbud og en kafé. I samarbeid med 
planmyndighetene vil vi vurdere videre planbehov for utvikling av sentrumsområdet. 
 
I 2009 har vi gjennomført en rekke mindre tiltak for å synliggjøre Torgets potensiale som 
inkluderende møteplass slik at Torget framstår i dag noe mer attraktivt enn for et år siden.  Det er 
gjennomført torgdager med kulturinnslag og bodsalg, julemarked og juleverksted. I 2010 vil 
videreføre samarbeidet med OBOS, andre næringsdrivende og frivillige med sikte på å finne en 
bærekraftig modell for framtidig markedsaktivitet og kultur på torget.   
 
Vokterboligen på Haugenstua eies av Rom eiendom og er fra tidlig på 1900 tallet. Bygningen er 
bevaringsverdig og er en av de eldste bygningene på Haugenstua. Bygningen har i perioder blitt 
brukt i nærmiljøarbeid, men er i dag i lite bruk og kan ha et potensiale som møtested i 
sentrumsområdet. 
 
Om tiltaket 
• i samarbeid med OBOS gjennomføre en mulighetsstudie for framtidig utvikling av Haugenstua 

senter med utgangspunkt i torget og dagens bygningsmasse 
• i samarbeid med planmyndigheten og grunneiere vurdere ytterligere planbehov 
• vurdere bruk av Vokterboligen 
• initiere utbedringstiltak på uteområdene på kort sikt som bygger opp om langsiktige mål  
• videreutvikling av torgdager med kulturinnslag og bodsalg med sikte på framtidig bærekraftig 

drift i samarbeid med frivillige og private interessenter (pilot). 
 
Ressursbehov 
Kr 300 000 i nye midler.  
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GDS 3.4.2 Nærmiljøsenteret (med informasjonssentral og lederskole)  
Forprosjekt  
 
Status 
Nærmiljøsenteret er i all hovedsak ferdig opp-pusset gjennom finansieringen i områdesatsingen og 
bydelens nærmiljøkonsulent har driftsansvar for senteret, samtidig som hun har vært prosjektleder 
for flere delprosjekter. Nærmiljøsenteret er hjerte og nav i områdesatsingen, og huser 
prosjektkontor for områdesatsingen.  Innleide ressurser til informasjonsarbeid og prosjektstyring i 
områdeløft, har styrket senteret med økt bemanning og aktivitet. Det er utført informasjonsarbeid, 
avholdt jobbsøkerkurs, gjennomført opplæring i valgdeltakelse, kompetansekurs for kvinner og 
lederkurs. Det er etablert samarbeid med ung info som vil bruke senteret som satelitt. Senteret har 
administrert dugnader på Haugenstua, torgdager med kulturaktiviteter og bidratt i planleggingen og 
gjennomføringen av Minimela.  Frivillighetssentralen flyttet fra Nærmiljøsenteret høsten 2009, men 
det er et tett samarbeid mellom virksomhetene og ukentlig lunsj for frivillige og andre videreføres 
på Nærmiljøsenteret. Senteret brukes i økende grad av barn og voksne og av lag og foreninger.  I 
perioden 1.april til 1.juli ble det registrert til sammen 1061 besøkende.  
 
I 2009 har vi prøvd ut forskjellige tiltak som ledd i utvikling av senteret. Å definere senterets 
kjernevirksomhet og konkrete tilbud og markedsføre disse, slik at bruken av senteret øker, er en 
målsetting i 2010. Bydelen vil tilføre økte ressurser til Nærmiljøsenteret for bl.a. å styrke barne- og 
ungdomsarbeidet på Haugenstua. Det tas sikte på å etablere fast åpningstid i 2010. Lederskolen 
videreføres med økt aktivitet. Tilbud om ”bo sammen kurs” til borettslagene vil inngå som del av 
lederskolen. Vi vil utarbeide et program for aktiviteter på senteret, spesielt innen lederutvikling, 
demokratiutvikling og sysselsetting.  Vi vil utrede om senteret kan bli en utlånsstasjon for 
sportsutstyr.   
 
Om tiltaket 

• utrede om Nærmiljøsenteret kan huse utlånsstasjon for sportsutstyr 
• definere senterets kjernevirksomhet og konkrete tilbud og markedsføre disse utad 
• informere om aktiviteter og tilbud særlig relevante for Haugenstuas befolkning. 
• utarbeide og gjennomføre et program for senteret med vekt på lederutvikling og 

sysselsetting (pilot) 
• utarbeide forslag til bærekraftig drift av lederskolen som grunnlag for beslutning 

 
Ressursbehov 
Kr 350 000 i nye midler. 
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GDS 3.4.3 Osloungdommens Motorsenter og Skatehall  
Hovedprosjekt og nytt forprosjekt 
 
Status 
Motorsenteret og Skatehallen er et tilbud til ungdom i hele Oslo, og et viktig fyrtårn i 
områdesatsingen. Dette er tiltak hvor ungdom selv, sammen med bydelen, tar ansvar for utvikling 
av tilbud, omgivelser og aktiviteter. I 2009 er det etablert en utendørs skatepark i samarbeid med 
brukerne og det er igangsatt arbeid for utbedring av innendørs møtested/kafe på motorsenteret. 
Planlegging av en flyttbar stålhall til erstatning av dagens skatehall er også påbegynt. I 2010 vil vi 
ferdigstille innendørs opprusting av møtested/kafe og videreføre arbeidet med stålhall for 
skateaktivitetene. Etablering av en stålhall forutsetter særskilt finansiering utenom rammetilskuddet 
for områdeløft. I stedsanalysene for Haugenstua peker Motorsenteret med skatehallen seg ut som 
en positiv omdømmebyggende faktor for Haugenstua, og en arena som også har en internasjonal 
orientering. I 2009 er det beregnet at skatehallen har hatt 35000 besøkende. 
 
En samlokalisering av motorsenteret og skatehall er en driftsmessig vinn vinn situasjon for begge 
virksomhetene. Men beliggenheten til virksomhetene er av midlertidig karakter og etablering av 
Fossumdiagonalen forventes å berøre dagens beliggenhet. Motorvirksomhet og skatevirksomhet 
er virksomheter som ikke er hensiktsmessig å legge nært boligområder på grunn av sin støyende 
karakter.  Det er ikke funnet egnete alternative plasseringer innenfor Haugenstua innsatsområde å 
flytte begge virksomhetene til.  
 
Om tiltaket 
• Utbedring av lokalitetene innendørs med møtested og kafè 
• Sluttføre et forprosjekt for planlegging av flyttbar stålhall for skateaktiviteter 
• Bedre utendørs belysning av uteområdene. 
 
Ressursbehov 
Kr. 500.000,- i nye midler  
 
 

GDS 3.4.5 Parsellhager 

Hovedprosjekt 
 
Status 
Parsellhagene og Nedre Stovner Parsellhagelag ble etablert i 2008. Tiltaket har stor oppslutning 
og det er venteliste for tildeling av nye parseller.  I 2009 har kommunens prosjektleder vært 
sekretær og tilrettelegger for parsellhagelagets styre.  Lederutvikling av styret inngår som del av 
lederskolen (se nærmiljøsenteret). I 2009 er det gjennomført en rekke tiltak for videreutvikling av 
parsellhagen for å tilrettelegge for framtidig bærekraftig drift der parsellhagelagets fellesutgifter 
skal dekkes gjennom medlemsavgift.  Alle parseller er oppmålt og har identisk størrelse i den 
enkelte hage, det er opparbeidet felles gangveisystem og etablert fellesarealer med fellesboder.  
Arbeidet har kommet lengst i den nye hagen som er så godt som ferdigstilt, mens det gjenstår en 
del arbeid i den gamle hagen som vil utføres til våren.  Arbeidet har skjedd gjennom bydelens 
prosjektledelse, innleid konsulentsbistand og gjennom dugnadsarbeid med stor deltakelse.  I 2010 
forventes parsellhagene å være ferdigstilt for framtidig drift.   
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Om tiltaket 
• I 2010 vil vi ferdigstille opprustingen av hagene (utskifting av gjerde, redskapsbod, redskaper, 

grillplasser, kompostering og skilting), gjennomfør vårdugnad og høstdugnad, følge opp styret 
med sekretærarbeid og lederrådgivning, tilrettelegge for bærekraftig drift og styring gjennom 
medlemsbetaling.  

• Lederutvikling av styret (se Nærmiljøsenteret) 
 
Ressursbehov 
Kr 250.000 i nye midler. 
 
 

GDS 3.4.8   Stig skole som møteplass  
Forprosjekt   
 
Status 
Det er gjennomført en forstudie i 2008.  Planlagt forprosjekt i 2009 om utbedring av skolens 
utearealer i kontakt med skolen, elevene og foreldrene, ble stoppet pga igangsatte byggearbeider i 
regi av Undervisningsbygg. Prosjektets innhold ble endret til en studie av hvordan skolens 
nærområder bedre kan brukes av skolen til fysisk aktivitet og selvaktivisering av barna på fritiden. 
Vi har lagt vekt på innendørs- og utendørsaktiviteter, som kunstaktiviteter og bevegelse til musikk, i 
tillegg til svært mange idrettstilbud etter skoletid, både i regi av bydelens idrettskonsulent i 
samarbeid med skole og aktivitetsskolen. Det arrangeres en logokonkurranse med elevene for Stig 
skole som møteplass, og kåring av vinner skal skje på prosjektets juleverksted som holdes på 
Haugenstua scene for hele skolen og befolkningen.  
 
 
Om tiltaket 

• Planlegging og etablering av lyssetting av grusbane for helårsbruk. 
• Utvikle og forbedre eksisterende hinderløype.  
• Gjennomføring av aktivitetstilbud i vinterferien 2010 for elever og foresatte. Etablering  av 

skøyteis på grusbane. (pilot) 
• Gjennomføring av aktiviteter som bygger opp under Stig skole som møteplass (pilot). 
• Utredning av bærekraftig drift på aktivitetstilbud og skøytemuligheter etter 2010.  
 

Ressursbehov 
Kr 200 000 i nye midler.  
 
 

 

GDS 3.4.11 Utsmykking/ Utendørs installasjoner 
Forprosjekt  
Status 
Forstudie - utsmykkingskonkurranse for kunstprosjekt i området-  ble gjennomført i 2008, og det 
vinnende kunstverket er ”Storstua på Haugenstua” av brødrene Martin og Fredrik Raddum. 
Kunstverket er en 9 meter høy lampe som planlegges oppført i akebakken i Haugenstua 
borettslag.  I 2009 har vi presentert prosjektet for befolkningen og igangsatt planleggingen 
(forprosjekt) med sikte på etablering i 2010. I 2010 vi inngå kontrakt med kunstneren, ferdigstille 
planleggingen og utarbeide kostnadsoverslag for å søke om finansiering av hovedprosjektet. 
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Om tiltaket 
• I 2010 vil vi ferdigstille planleggingen og gjennomføre hovedprosjektet. 
 
Ressursbehov 
300.000,- 
 
 

GDS 3.4.13  Godt ry / Omdømmebygging   
Hovedprosjekt 
 
Status 
Omdømmebygging er et langsiktig arbeid, som må bygge på stedets faktiske bruksverdier og 
stedsbilder.  I 2009 har vi styrket vårt grunnlag for langsiktig omdømmearbeid gjennom den 
sosiokulturelle stedsanalysen og helhetsplanen for Haugenstua.  Oppfølging av stedsanalysene 
blir derfor viktig i 2010 og i tiden framover, men rapportenes konkrete sluttanbefalinger vil foreligge 
for sent til å innarbeides i handlingsplanen.   
 
I 2009 har vi også støttet tiltak, som er gjennomført i regi av andre men som bidrar positivt til 
markedsføring av Haugenstua, slik som Minimela og Obos botainment på Haugenstua 
ungdomsskole.  Andre tiltak i 2009 har vært produksjon av informasjonsmateriell og, utgivelse av 
brosjyre om områdeløft og Groruddalssatsingen. Det er igangsatt planarbeid for permanent 
belysning av pipa i samarbeid med styret i Tokerud varmesentral.  På grunn av at dagens 
belysningsløsning av pipa ikke er driftsmessig holdbar, vil pipa vinteren 2009 ikke få reetablert 
belysning som de 2 siste årene.  
 
Om tiltaket 

• Etablering av permanent belysning av pipa på Tokerud varmesentral 
• Vurdere nye omdømmebyggende tiltak på bakgrunn av anbefalingene i stedsanalysene 
• Støtte tiltak og arrangementer som bidrar til positiv markedsføring av Haugenstua.  
 

Ressursbehov 
Kr 300 000 i nye midler. 
 

GDS 3.4.17  Prosjektutvikling (med informasjon) 

Status 
I 2009 har man brukt denne posten til innleie av eksterne ressurser til informasjonsarbeid og 
styring av delprosjekter og til møteaktiviteter og skolering av Prosjektgruppa og Team Haugenstua. 
I tillegg har denne posten gitt grunnlag for etablering av nye forstudier i løpet av 2009 (forstudie 
Haugenstua skole som møteplass).  For å kunne videreføre satsingen i 2010 å fortsette innleie av 
ekstra prosjektledelse og informasjonsmedarbeider med kompetanse som forsterker bydelens 
egen kompetanse og igangsetting av nye prosjekter, må posten opprettholdes.  
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Om tiltaket 
Ressursbehov 
Kr 700 000 i nye midler.  
 

GDS 3.4.19 Hovedprosjektleder Haugenstua-satsingen 

Status 
Husbanken skal dekke 33 % av hovedprosjektlederstillingen i prosjektets tredje år. Da områdeløft 
startet opp medio 2007 anser vi at tredje driftsår avsluttes medio 2010. Etter dette skal bydelen 
selv dekke kostnadene ved hovedprosjektleder. 
Om tiltaket 
• Ledelse og styring av områdesatsingen 
Ressursbehov 
Kr  100 000 i nye midler. 
 
 

GDS 3.4.25  Haugenstua skole som inkluderende møteplass  
 
Forprosjekt 
Haugenstua skole og Bydel Stovner har et ønske og et felles mål om å skape et bedre læringsmiljø 
for elevene på Haugenstua ungdomsskole, gi elevene et variert aktivitetstilbud etter skoletid og 
etablere en møteplass som også involverer og inkluderer foresatte og nærmiljøet. Det er et ønske 
å benytte skolen som en arena for det forebyggende ungdomsarbeidet i Stovner bydel, der skole 
og bydel i fellesskap kan utvikle metoder for samarbeid mellom bydel, skole og fritid.  
 
I 2009 ble det gjennomført et forstudie og igangsatt et forprosjekt, som planlegges videreført i 
2010.  Tilbudet som etableres etter skoletid på Haugenstua skole vil sees i sammenheng med 
tilbud andre steder i nærmiljøet som for eksempel Stig skole og Haugenstua scene, slik at 
tilbudene utfyller hverandre.  
 
Om tiltaket 

• Utvikle modeller for å holde skolen åpen utover ordinær undervisningstid og administrere 
og drifte aktivitetstilbud på skolen. 

• Planlegge og utarbeide et kurs- og aktivitetsprogram for 2010 i samarbeid mellom skolen, 
elever, fau og bydelen (pilot). 

• Utarbeide en mulighetsskisse for skolens uteområder og nærområder. 
• Planlegge fysisk oppgradering av inne- og uteområder for å tilrettelegge for å utvikle 

Haugenstua ungdomsskole som inkluderende møteplass. 
• Gjennomføre mindre tiltak for tilrettelegging for aktiviteter i 2010.   
 

Ressursbehov: 
Kr. 350.000 i nye midler. 
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GDS 3.4.    Samfunnshuset og Haugenstua Scene som møtearena (ny/videreføring) 
Forstudie/Forprosjekt 
 
Status 
Lokalene til deler av det gamle Samfunnshuset på Haugenstua, ble utbedret i 2008 med stor 
egeninnsats fra bydelen og kalt Haugenstua Scene – opp og fram.  Lokalene er i dag i hyppig 
bruk til trening, bordtennis, teater, dans og søm–design med et spesielt fokus på ungdom. Det er 
også etablert norsk-kurs med barnepass i Samfunnshuset. I 2009 har vi høstet erfaringer med drift 
uten at det er tilført nye bevilgninger gjennom områdeløft. OBOS Forretningsbygg vil i løpet av kort 
tid beslutte om de vil gå videre med utbyggingsplanene for Haugenstua senter.  Dersom disse 
planene ikke blir realisert, må det forventes at Samfunnshuset vil bestå i mange år framover og det 
vil det være forsvarlig å satse på investeringer i Samfunnshuset og på Haugenstua scene i et mer 
langsiktig perspektiv. 
 
I 2010 vil det derfor kunne være behov for en studie av Samfunnshusets potensiale som 
møtearena. Dette må gjøres i et samarbeid OBOS Forretningsbygg og sees i lys av de behovene 
befolkningen har, andre tilbud som finnes eller kan utvikles andre steder i nærmiljøet og i lys av 
forventede framtidige finansieringsrammer. Det er mange møteplasser på Haugenstua, men de 
fleste møteplasser er tilpasset homogene grupper av befolkningen og bidrar ikke til økt 
samhandling på tvers av etnisitet og alder.  Samfunnshuset med den sentrale beliggenhet kan ha 
et potensiale i å utvikles til en nøytral møteplass, for eksempel et utvidet kafetilbud, der ulike 
grupper i befolkningen kan treffe hverandre og samhandle.  
 
Bydelen vil forsterke innsatsen for ungdom på Haugenstua Scene og tilrettelegge for økt fysisk 
aktivitet. I 2010 vil vi definere Haugenstua Scene sin rolle i barne- og ungdomsarbeidet på kort og 
lengre sikt. Scenens tilbud må sees i sammenheng med tilbudene ellers i nærområdet.  
 
Om tiltaket 
• Mulighetsstudie av Samfunnshuset som møtearena 
• Definere Haugenstua scene sin rolle i barne- og ungdomsarbeidet på kort og lengre sikt. 
• Utvikle et driftskonsept for Haugenstua Scene og gjennomføre tiltak for å utvikle dagens 

aktivitetstilbud (pilot). 
• Planlegge utbedring av lokaler i forhold til beslutning om framtidig behov.   
 
Ressursbehov 
Kr 700.000,- i nye midler.  
 

 

GDS 3.4.   Samarbeid med borettslagene (NY) 

 Forstudie/forprosjekt 
Status 
I 2009 gjennomførte vi en sosiokulturell stedsanalyse og en helhetsplan (en fysisk plan).  
Beboerne på Haugenstua ser på de store grønne områdene mellom borettslagene på Haugenstua 
som fine områder for turgåing, uformelle møter og aktiviteter, men det potensiale for 
videreutvikling.  Smedstua borettslag ønsker at friarealet mellom borettslaget og parsellhagen 
utvikles til et område for rekreasjon og økt aktivitet. Smedvollen borettslag opplever at andre 
bruker deres sitteplasser til grilling og hyggelig samvær.  Barna svarer at de ønsker seg bedre 
tilrettelegging for ballspill og aktivitet. Som en pilot igangsettes et samarbeid med Smedvollen for å 
utbedre sitteplassen som brukes av ”alle” på Haugenstua. Vi ønsker også å samarbeide med 
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Haugenstua borettslag for å utvikle flere møteplasser med grillmuligheter og utendørs 
aktivitetstilbud for større barn og unge på de store utearealene som Haugenstua borettslag 
disponerer og gjennomføre et forstudie for å vurdere mulighetene for etablering av beboerhus 
(utenom senterområdet). Alle borettslagene er tilbudt deltakelse i Bo sammen prosjektet som del 
av lederskolen (se Nærmiljøsenteret).  
 
Om tiltaket 

• I samarbeid med Smedvollen borettslag planlegge og gjennomføre mindre utbedring av 
møteplass (pilot). 

• Sammen med Haugenstua borettslag planlegge grillplasser og aktivitetstilbud for større 
barn og unge.   

• Mulighetsstudie for etablering av beboerhus  

• I samarbeid med Smedstua borettslag vurdere utvikling av friområdet øst for borettslaget. 
 

Ressursbehov 
Kr 400.000 i nye midler  
 

GDS 3.4.    Skulpturpark ny 
 
Forstudie 
I september 2009 ble Sneglehuset tatt i bruk.  Sammen med grusplassen som er opprustet ved 
siden av, framstår området som en flott arena særlig tilrettelagt for barn og ungdom.  Det vil bli 
etablert ny belysning, benker og plantet et tre i ”tårnbygget”.  Det nærmeste arealet vest for 
Sneglehuset framstår imidlertid som et villniss, og bydelen vil i samarbeid med Friluftsetaten 
igangsette en forstudie for mer parkmessig opparbeidelse av dette arealet Gjennom forstudien vil 
det kunne avklares hvordan restarealets utforming kan tilpasses Alna Miløpark, og planer for en 
fremtidig etablering av Tokerudbekken i kunstig dagtrase over Rommensletta. Arealet bør kunne 
utformes til glede for alle aldersgrupper, for eksempel i form av en mindre skulpturpark. Dette vil 
bidra til å ytterligere vitalisering av området ved turvei D10 og etablere en nøytral møteplass for 
alle, på tvers av alder og etnisitet. 
 
Ressursbehov 
Kr 150.000,- i nye midler 
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6.4 Større prosjekter søkes særskilt (tillegg til rammetilskuddet) 

 

GDS 3.4.9  En lysere hverdag  
Hovedprosjekt del II 
Status 
I 2009 er det etablert ny belysning på gangvei fra Haugenstua barnehage til Smedstua borettslag 
og Smedstua voksenopplæring. Det er også gjennomført prosjektering av ny belysning i Garver 
Ytterborgs vei fra Stig skole til Maria Dehlis vei, men gjennomføringen av tiltaket forutsetter 
særskilt finansiering.  Om det vil bli søkt om særskilt finansiering av tiltaket vil vurderes på nytt på 
bakgrunn av helhetsplan for Haugenstua og mulighet for samfinansiering mellom stat og 
kommune, samt mulighetene for å prioritere tiltaket hos ansvarlig driftsetat.  
Ressursbehov 
Kr 1,6 mill. 
 

GDS 3.4.11 Utsmykking/ Utendørs installasjoner 
Hovedprosjekt 
 
Status 
Det vises til omtalen av forprosjektet under pkt 6.3. I 2010 vi ferdigstille planleggingen og utarbeide 
kostnadsoverslag for å søke om finansiering av hovedprosjektet. For å gjennomføre 
hovedprosjektet må det søkes særskilt finansiering til tiltaket.  Endelig beløp avklares i 
forprosjektet.  
Ressursbehov 
Endelig beløp avklares i forprosjektet. 
 

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 
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. Hovedmålgruppe er større barn og 
ungdom. Friluftsetaten er tiltakshaver for prosjektet.  
 
Om tiltaket 
• I 2010 vil vi igangsette hovedprosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2011 
 
Ressursbehov 
Friluftsetaten søker om 3 mill fra Husbanken (søkt i 2009). I tillegg er det søkt om 2,4 fra Torg og 
møteplasser (Oslo kommune) og 4,6 fra PG2. 
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6.5 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 

• Består av tre representanter for bydelsutvalget, bydelsdirektør, 
koordinerende prosjektleder for Groruddalssatsingen, representanter 
fra ISU, borettslagene, Internasjonal kvinneklubb og Stig skole. 
Husbanken deltar som observatør på møtene.  Hovedprosjektleder er 
sekretær for gruppa. 

 
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 
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• Økonomisk oppfølging 
• 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 

 
Team Haugenstua Mandat 

• Koordinere områdeløftarbeidet 
• Koordinere områdeløft med andre aktiviter og planer av betydning for 

innsatsområdet 
• Har et spesielt ansvar for planlegging og oppfølging av informasjons- 

og omdømmeskapende aktiviteter 
• Bistå prosjektleder til å forberede møter i Prosjektgruppa 
 

Sammensetning 
• Består av delprosjektledere, koordinerende prosjektleder for 

Groruddalssatsingen, enhetsleder for kultur, ungdom og nærmiljø og 
andre ressurspersoner med ansvar for planlegging, gjennomføring og 
rapportering av områdeløft.   

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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6.6 Budsjett 

 
 
Prosjektets navn Regnskap 

2008 
Budsjett 
2009 

Behov for 
nye midler 
2010 

Prosjekter/formål innenfor rammetilskuddet  
Sentrumsutvikling Haugenstua 57 765 

 
350 401 

 
300 000  

Nærmiljøsenteret – infosentral og 
lederskole 

219 706 
 

700 000 
 

350 000  

Osloungdommens Motorsenter og 
Skatehall 

232 710 
 

869 740 
 

500 000  

Parsellhager 176 510 
 

393 490 
 

250 000  

Stig skole som møteplass 20 000 
 

200 000 
 

200 000  

Utsmykking/installasjoner - forprosjekt 86 910 
 

130 000 
 

300 000  

Godt ry / Omdømme   55 596 
 

280 000 
 

300 000  

Prosjektutvikling med informasjon 253 039 
 

535 260 
 

700 000  

Hovedprosjektleder 400 000 
 

300 000 100 000  

Haugenstua skole som møteplass  100 000 
 

350 000  

Samfunnshuset som møtearena NY/ 
Haugenstua Scene (videreføring) 

 
/341900 

58 100 
 

700 000  

Samarbeid med borettslagene - NY   400 000  
Skulpturpark - NY   150 000  
totalt       4 600 000  
Investeringsprosjekter   - søkes særskilt  
Hovedprosjekt En lysere hverdag 134 490 1 600 000      1 600 000 
Hovedprosjekt Utsmykking/installasjoner      * 
Hovedprosjekt Bygger’n 181 000 0,- 3 000 000** 
Hovedprosjekt Skatehall   * 
totalt    
 
*   beløp avklares i forprosjektet 
** midlene søkes utbetalt til Friluftsetaten som tiltakshaver 
 
 
 
 
 


