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OMRÅDELØFT LINDEBERG - FORSLAG TIL PROGRAMPLAN FOR 2015
Sammendrag:
Med dette legges forslag til Programplan 2015 for områdeløftet på Lindeberg fram for politisk
behandling. Vedtaket i bydelsutvalget legges til grunn for Bydel Alnas søknad til Husbanken om
rammetilskudd for 2015.
Programplanen bygger videre på programplanene for 2014 og er utviklet på bakgrunn av Norsk
institutt for by- og regionsforskning (NIBR) sin forstudie fra 2011 (BU-sak 58/11), videre
kartlegginger og studier av området, medvirkningsprosesser, dialog med nøkkelaktører samt
dialog i programstyret.
Saksframstilling:
Områdeløftets arbeid med å styrke fysisk og sosialt miljø på Lindeberg i Oslo er godt over
halvveis. Siden oppstarten i 2011 har vi hele tiden jobbet mot raske, synlige resultater på veien
mot etterspurte og varige forbedringer i området. Vi satser særlig på å bidra til at Lindeberg:


er et godt og trygt sted å bo og vokse opp.



har attraktive, inkluderende møteplasser.



har en aktiv og engasjert befolkning.

Kartlegging «Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området», gjennomført av NIBR våren
2014, viser at beboerne i hovedsak trives. Samtidig kommer det fram at det er forskjeller på hvor
godt folk opplever bomiljøet sitt innad i delbydelen. En intern kartlegging av bydelens tjenester
våren 2014 bekrefter forskjellene, som også er påpekt i NIBRs forstudie fra 2011. Samlet gir det
støtte til at innsatsen i utsatte boområder har høyeste prioritet i tiden som gjenstår i områdeløftet.
I siste halvdel av områdeløftet fokuserer vi derfor særlig på utsatte boområder gjennom et prosjekt
for områderettet samordning av tjenester i bydelen. I tillegg følger områdeløftet opp den helhetlige
planen for fysisk oppgradering av uteområdene med lekeplasser og parkeringsløsning i
Lindeberglia og bistår styrene i planer om å oppgradere bygningsmassen.
NIBRs siste kartlegging peker på behovet for å styrke arbeidet med sosiale møteplasser.
Områdeløftet har samarbeidet med frivillige og organisasjoner om å etablere Lindeberglokalet
som et åpent hus for frivillig aktivitet og å dra nytte av fasilitetene på Lindeberg skole som
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møteplass i helger. Utvikling av strukturene rundt de sentrale møteplassene som Lindeberg skole,
Lindeberg senter og Jerikobakken vil fortsatt være kjernen i både omdømmearbeidet og utvikling
av lokal ledelseskapasitet.
Vi ser muligheter for at tiltakene vil skape nye samarbeidskonstellasjoner, innovasjon og grobunn
for sosialt entreprenørskap. Gjennom en forstudie vil områdeløftet utforske muligheter for nye
partnerskap og organisering av bydelens tilstedeværelse på Lindeberg, også etter områdeløftets
slutt.
Lindeberg har mange kvaliteter og tilbud og det er store gevinster ved kommunikasjonstiltak som
gjør folk oppmerksomme på dette. Det er også viktig med god kommunikasjon om resultater av
Groruddalssatsingen. Det er først når folk kjenner til forbedringer i nærmiljøet at man får fullt
utbytte av ressursene som brukes på å gjøre Lindeberg til et enda bedre sted å bo.
Programplanen er bydelens viktigste styringsredskap i områdeløftarbeidet. Planen er utarbeidet
etter Husbankens mal for programplaner, som erstatter de tidligere handlingsplanene og skal
rulleres hvert år.
Søknadsbeløpet til Husbanken utgjør kr 2 500 000. Områdeløftets ramme inkluderer i tillegg en
andel fra Bydel Alna på kr 750 000 og kr 750 000 fra Byrådsavdelingen for byutvikling.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1. Bydelsutvalget slutter seg til Programplan 2015 for Områdeløft Lindeberg.
2. Programstyret videreføres med samme sammensetning og mandat.
Programstyret konstituerer seg selv. Bydelsdirektøren får fullmakt til å supplere
programstyret ved behov for utskiftninger.
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bydelsdirektør
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