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Del 1 Strategisk grunnlag
1.1 Innledning
Bakgrunn, programleders forord
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.

En fersk kartlegging fra NIBR om folks opplevelse av å bo på Lindeberg 1 viser at beboerne i
hovedsak trives, men at det er forskjeller på hvor godt folk opplever bomiljøet sitt innad i
delbydelen. En intern kartlegging av bydelens tjenester våren 2014 bekrefter forskjeller og
gir 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 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
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.
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Resultater av Områdeløft Lindeberg så langt

• Lindeberglokalet, nytt nærmiljøsenter med ca. 3000* besøk og 200* 1 arrangementer i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014.
Lindeberglørdag på Lindeberg skole, café og moro for familier drevet av frivillige.
Nettverk av 25 frivillige som engasjerer seg i lokale aktiviteter.
Samarbeid med Redd barna om frivillig engasjement og aktiviteter i Lindeberglia.
Bydelens tjenester samarbeider om områderettet innsats i Lindeberglia.
Oppgradering av heisen i Jerikobakken og nye snøkanoner.
Ny ballbane og lekeplass på Skjønnhaug skole, bistand til oppgradering av lekeplass.
Ny belysning langs gangvei ved Jerikobakken og lyskunstprosjekt* 2.
Arrangementer på Lindeberg senter i samarbeid med de næringsdrivende.
Nytt søppelsystem, ballbane og tre lekeplasser i Lindeberglia.
Oppussing av fellesrom i Lindeberglia.
Bo-sammen kurs, styreseminar og bomiljøarbeid i Lindeberglia.
Felles aktivitetskalender og informasjonsbrosjyre om kvaliteter på Lindeberg.
Kartlegging av beboernes opplevelse av å bo på Lindeberg. Forarbeid for måling av
effekt av områdeløftet* 3.

Lindeberglokalet tilbyr gratis lokale til frivillige
arrangører.

1

Anslått antall basert på tall pr. 10. oktober 2014.

2

Planlagt gjennomført i løpet av 2014.

3

Kartleggingens gjentas våren 2017.

Ballbane og tre nye lekeplasser er bygget i Lindeberglia
2014.
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Ballbanen på Skjønnhaug skole var svært slitt og
elevråd og FAU engasjerte seg.

Nå er det kunstgress, lekeapparater, og mange
muligheter for ballspill.

Markedsdagen på Lindeberg senter er blitt en
tradisjon.

Frivillige bidrar til åpne lørdager på Lindeberg skole
hver måned.

Jerikobakken har 800 medlemmer som nyter godt av nye snøkanoner og driftssikker heis.
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- Nå har veien blitt mye hyggeligere og guttene skal få
prøve å gå alene til skolen, sier Nina Olsrud (til venstre).

Lyskunstprosjekt ved Jerikobakken med 6.
klassinger fra Lindeberg blir permanent.

Nytt søppelsystem i Lindeberglia.

Fellesrom med kjøkken er pusset opp.

Områdeløftets forankring
Bydel Alnas engasjement i områdeløftet på Lindeberg er bl. a. basert på «Strategisk plan for
Bydel Alna 2013 – 2016», «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 –
2016» og Groruddalssatsingens mål for programområde 3.
I den strategiske planen har bydelsutvalget bekreftet rollen som aktiv lokalsamfunnsutvikler
og understreket at innsats i levekårsutsatte områder skal prioriteres 2. Innsatsen konkretiseres i
Handlingsplanen mot fattigdom og Lindeberglia er spesielt trukket fram som et område der
tjenestene skal inviteres til et samarbeid om pilotarbeid. Målet er å se tjenestenes innsats og
ulike faglige perspektiv i sammenheng.
Bydel Alna har mål om å være en innovativ bydel og i planen «Innovasjon i Bydel Alna
2013–2016» understrekes behovet for tverrfaglig samarbeid, utprøving av nye metoder og
utvikling av en åpen delingskultur i bydelen.
En rekke politiske vedtak styrer arbeidet i områdeløft Lindeberg, bl. a.:
• «Strategisk plan for perioden 2013-2016» vedtatt av bydelsutvalget
25.04.2013 (sak 15/13).
• «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016» vedtatt i
bydelsutvalget 13.06. 2013 (sak 31/13).
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•

«By-, steds- og områdeutvikling i Bydel Alna 2013-2016». Vedtak fra Miljø- og
Byutviklingskomiteens møte 10.10. 2013 (sak 45/13).

Til grunn for programplanen ligger et stort forarbeid, medvirkningsprosesser og studier bl.a.:
• «Å bo på Lindeberg» kartlegging av beboernes opplevelser NIBR 20014:11
• Intern kartlegging av bydelens tjenester i utsatte boområder 2014
• To barnehøringer i Lindeberglia v/ Redd barna i samarbeid med områdeløftet
• «Lindeberg som satsingsområde? En forstudie» Norsk institutt for by- og
regionsforskning (NIBR) 2010
• «Lindeberglia Forprosjekt» Asplan Viak 3.9.2012
• «Opprusting av Lindeberglia Forstudie» Asplan Viak, 18.06. 2012
• «Støy og luftkvalitet Lindeberglia» Asplan Viak 3.9. 2012

Beskrivelse av området
Lindeberg er en del av Bydel Alna med nær 8000 innbyggere. På mange måter er Lindeberg
et typisk drabantbyområde i Groruddalen, men det er store forskjeller i bokvalitet og levekår
innad i delbydelen, ifølge NIBRs forstudie «Lindeberg som satsingsområde?» 3. Forskjellene
mellom delbydelene bekreftes både i NIBR sin kartlegging av folks opplevelse av å bo på
Lindeberg våren 2014 og den interne kartleggingen som er foretatt av bydelens tjenester i
roden Lindeberglia våren 2014.
Levekårsutfordringene i Lindeberglia er begrunnelsen for at det er et områdeløft på Lindeberg
og kunnskapen områdeløftet har fremskaffet om området gjør det tydelig at innsats i
Lindeberglia må ha høyeste prioritet i tiden som gjenstår i områdeløftet.

Lindeberg er avgrenset mot Østmarka i sørøst og mot E6 i nordvest. Mot Trosterud i vest går
grensen mot forsvarets Lutvann leir og langs en kraftlinje. Mot Ellingsrud i øst er grensen
mindre tydelig med småhusbebyggelse som glir over i naboområdet. Lindeberg omfatter
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rodene 3802 Lindeberglia, 3803 Søndre Lindberg, 3804 Lindebergåsen, 3816 Kløfterhagen og
3817 Skjønnhaug.
Utfordringer på Lindeberg
Støy fra E6 og biltrafikk på gangveiene er et problem flere steder på Lindeberg. Det er behov
for bedre belysning og opprusting av uteområdene. Det er særlig tiltak for å føle trygghet på
kveldstid, tiltak på senteret og enda flere møteplasser som etterlyses generelt på Lindeberg 4.
Områdeløftet har hatt en betydelig innsats for å skape flere møteplasser og bidra med
lekeplasser og belysning. Det er behov for å sette inn tiltak for å styrke borettslag, frivillige
organisasjoner og andre initiativ for å opprettholde og styrke nabolagenes sosiale bærekraft og
omdømme.
Lindeberg senter fungerer som et enkelt nærsenter, men kartlegging viser at det er ønske om
opprusting av senteret. I samarbeid med Norgesgruppen har områdeløftet fått støtte til å
gjennomføre et midlertidig opprusting av torget med nye bymøbler og beplanting.
Norgesgruppen, som eier senteret, har gått videre med et planinitiativ til boligutvikling på
senteret med 220 nye boliger, oppgradering av torget, bydelsfunksjoner og ny trafikkløsning.
Dersom dette blir gjennomført vil det påvirke området betydelig. Saken har et stort lokalt
engasjement og behandles av behandles av Miljø- og byutviklingskomiteen. Det er bystyret
som fatter vedtak i plansaken.
Utfordringer knyttet til bomiljø, høy andel leieboliger, lav inntekt, trangboddhet og
avhengighet av sosialhjelp har hopet seg opp i Lindeberglia og ser ut til å være økende 5.
Området har en ung befolkning, 29 % er under 13 år, 38 % under 20 år. Dette er adskillig
høyere barneandel enn Lindeberg forøvrig, som ligger på bydelsgjennomsnittet på 17,6 %.
Videre kartlegginger i områdeløftets oppstartsår viser også at høye verdier knyttet til
trafikkstøy og luftforurensning får betydning for beboernes muligheter til å bruke felles
uteområder. Områdeløftet prioriterer derfor innsats i dette området.
Lindeberg har mange kvaliteter å bygge på
Lindeberg er også et område med mange kvaliteter det er verdt å framheve og utvikle.
Beliggenhet nær Østmarka, bebyggelsens orientering i landskapet og god boligstandard
mange steder er blant dem. Det er et stort tilbud av arbeidsplasser i dalbunnen og
nærområdene. Området har god tilgjengelighet til kollektivtransport med T-bane (linje 1 og 2)
og buss. Forbedring og utvikling i kollektivtilbudet er blant tiltak i Groruddalssatsingens
programgruppe 1 som vil påvirke Lindeberg positivt.
Det er flott gang- og sykkelveiforbindelse fra Ellingsrud og Furuset gjennom Lindeberg og
videre til Trosterud, Haugerud og Tveita. Bymiljøetaten har laget et skisseprosjekt for grønn
tverrforbindelse på tvers av Groruddalen fra Lindeberg til Rødtvet, som grenser til
Lillomarka, i Bydel Grorud. Opparbeiding av Lindebergparken og tursti langs
Lindebergbekken er en del av dette og prosjekteres i 2014 (Programgruppe 2/”større
prosjekt”). Nærhet til marka og turforbindelsen på tvers gir gode muligheter til å utvikle
friluftsliv og turaktiviteter.
Lindeberg skole har gode muligheter for flerbruk og aktiviteter etter skoletid. De mange
funksjonene til skolen, som bibliotek, amfi, black box og kjøkken er ressurser som utnyttes i
samarbeidet med frivillige med å skape attraktive, åpne møteplasser i lokalsamfunnet.
Jerikobakken er en attraksjon om vinteren, og skiklubben er i prosess med Plan- og
bygningsetaten og Bymiljøetaten for å utvikle bakken til en enda mer attraktiv plass sommer
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som vinter (Programgruppe 2 / ”større prosjekt”). Lindeberg fritidsklubb er et tilbud som
benyttes av mange og frivillige organisasjoner som Lindeberg Sportsklubb,
Lindebergskolenes Musikkorps og Lindeberg Kulturens Venner er aktive.
NIBRs studie av befolkningens opplevelse av Lindeberg fra 2014 bekrefter at de som bor her
ser kvalitetene Lindeberg har. 74 % av informantene sier de trives svært godt på Lindeberg.
Tendensen i studien er at Lindebergs kvaliteter scorer litt bedre enn bydelen generelt og andre
områdeløftområder i Groruddalen.

Utvikling og gjennomføring av programplanen
Programplanen er utviklet av programleder for områdeløft Lindeberg. Arbeidet er utført på
bakgrunn av grunnlagsdokumentasjonen, samt videre kartleggings- og dialogarbeid. 6
Områdeløftets prosjekter og mål er godt forankret i lokalbefolkning og programstyret.
Kartleggingen gjennomført av NIBR i 2014 indikerer at målene fortsatt er robuste, og at
Områdeløftet er på rett vei for å nå målene. I og med at områdeløftet har jobbet med å utvikle
langsiktige prosjekter så er mange av prosjektene videreført i årets programplan.
Områdeløft Lindeberg har et bredt sammensatt programstyre. Programstyret har i 2014 bestått
av 9 personer med representanter fra bydelsdirektørens ledergruppe, rektor på Lindeberg
skole, representanter fra lokale organisasjoner, fra borettslag og sameier og oppnevnte
politikere. Det er et aktivt styre som har gitt viktige bidrag til områdeløftet og videreutvikling
av programplanen for 2015.

1.2 Lokale mål og strategier
Overordnet mål/effektmål
Områdeløftet skal 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.

Områdeløftet skal forbedre det fysiske og sosiale miljøet på Lindberg. Arbeidet skal føre til
større opplevelse av trygghet, trivsel og livskvalitet blant de som bor i området.
Oppvekstmiljøet og lokale kulturaktiviteter skal styrkes. Satsingen skal bygge systematisk på
kvalitetene og mulighetene som finnes i området og gjennomføres i samarbeid med borettslag,
frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlige tjenester.

Strategier
Med utgangspunkt i målsettingen for områdeløftet og utfordringene i området vil områdeløftet
konsentrere innsatsen om tre hovedstrategier for perioden 2015 – 2016:
1. Gode oppvekstmiljø:
Gode oppvekstmiljø er gode bomiljø for alle. Ved å satse systematisk på tiltak rettet mot
barn, unge og småbarnsfamilier ønsker vi å bidra til stabilitet i boområdene og at flere velger
å bli boende på Lindeberg. Det er viktig å gi god informasjon til befolkningen om de mange
kvalitetene på Lindeberg.
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2. Bomiljøtiltak i utsatte områder:
Områdeløftet skal gjennomføre fysiske og sosiale tiltak i området Lindeberglia for å bedre boog oppvekstmiljøet. Arbeidet omfatter opprustning av fellesområdene med lekeplasser,
møteplasser og nye løsninger for parkering. Områdeløftet jobber også med sosiale
bomiljøtiltak i samarbeid med styrene og tiltak for å styrke styrene i å gjennomføre nødvendig
oppgradering med boligmassen. For å skape varige endringer er bydelens tjenester koblet
sammen i et pilotprosjekt for å utvikle nye metoder og samarbeidsformer med bedre
ressursutnyttelse og kvalitet for beboerne. Samtidig tilrettelegges det for at de som bor i
Lindeberglia også tar del i kvaliteter i resten av området.
3. Inkluderende møteplasser og lokalt engasjement:
Attraktive møteplasser er en forutsetning for utvikling av nettverk og tillit til hverandre i et
område preget av stor variasjon i levekår, livsstiler, språk, botid i Norge og tilknytning til
lokalmiljøet. I et slikt område er det ekstra viktig med attraktive og inkluderende møteplasser.
Samtidig jobber områdeløftet for gode strukturer for frivillig innsats og organisasjonsarbeid
som kan bidra til aktivitet og trivsel i nærmiljøet. Områdeløftet vil fokusere på å utvikle
Jerikobakken, Lindeberg skole og Lindeberg senter som møteplasser for alle.
Områdeløft Lindeberg vil prioritere tiltak som:
-

bidrar til forbedring av sosiale og fysiske forhold av dokumentert utsatte områder.
rettes mot barn, unge og barnefamilier.
styrker lokalt engasjement.
gjør Lindebergs kvaliteter kjent for befolkningen på og utenfor Lindeberg.
styrker mulighetene for sosial kontakt på tvers av grupper og generasjoner.
har et potensial til å leve videre etter programperiodens slutt.

Resultatmål for områdeløftet
I prosjektarbeidet skiller vi mellom de overordnede effektmålene (det vi ønsker å oppnå av
effekter etter satsingen, etter at prosjekter er gjennomført) og resultatmål (konkrete resultater).
1. Gode oppvekstmiljø
- Gode, varierte og inkluderende aktiviteter for barn og ungdom eksisterer og er kjent
for befolkningen.
- Uteområder er opprustet med møteplasser og aktivitetstilbud.
- Grøntområder, gang-, sykkelveier og turstier er trygge og vedlikeholdte.
- Boområdene er stabile.
2. Bomiljøtiltak i utsatte områder
- Fellesområdene i Lindeberglia er rustet opp.
- Det er gode fysiske og sosiale møteplasser i området.
- Det er gode systemer for søppelhåndtering og vedlikehold.
- Det er gode rutiner for involvering og opplæring av nye beboere i lokalsamfunnet.
- Det er gode systemer for styrearbeid og planer for drift og vedlikehold av sameiene.
- De nye boligene i Tevlingveien 16 har blitt en velfungerende del av lokalmiljøet.
- Barn og ungdom i Lindeberglia tar del i aktivitetstilbudet og kvalitetene som
Lindeberg har.
3. Attraktive møteplasser og lokalt engasjement
- Jerikobakken er utviklet som en attraktiv skibakke i nærmiljøet. Bakken er kjent også
utenfor Lindebergområdet.
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-

-

Lindeberg skole er en inkluderende møteplass på ettermiddag og helger, og rommer en
rekke lokale aktiviteter.
Lindeberg senter er en god møteplass for lokalsamfunnet. Frivillige aktiviteter
generert gjennom områdeløftets nye lokaler på senteret videreføres på senteret eller i
andre lokaler.
Det finnes gode strukturer for lokalt organisasjonsliv og frivillighet.

1.3 Programorganisering
Organisering av områdeløftet
•
•
•
•
•

Programeier
Programansvarlig
Prosjektgruppe
Programleder
Prosjektledere

Bydelsutvalg/ bydelsdirektør Tore Olsen Pran
Enhetsleder Halvor Voldstad
(flere personer)
Lone Singstad Pålshaugen 100 %
Charlotte Sætre (kommunikasjon, møteplasser) 100 %.
Gunn Indrevær (bomiljø) 100 %

Organisering av områdeløftet er basert på modeller og begrep i Husbankens mal for
programplaner.
Det er opprettet et programstyre med ansvar for utarbeiding og rullering av programplaner,
samt å sikre lokal forankring og medvirkning. Programplanen behandles i Bydelsutvalget.
For å lede bydelens arbeid med områdeløft på Lindeberg er det ansatt en programleder med
ansvar for bl.a.:
•
•
•

Strategiutvikling, prosjektledelse, saksbehandling og sekretariatsfunksjoner for
områdeløftet, herunder utarbeiding av årlige handlingsplaner, prosjektbeskrivelser,
anskaffelser, budsjett og finansieringsplaner
Tilrettelegging og ledelse av prosesser for lokal medvirkning
Samordning av bydelens arbeid internt og opp mot ulike offentlige og private aktørers
virksomhet og planer

Det er ansatt en egen prosjektleder for kommunikasjon og møteplasser, og en prosjektleder
for bomiljøarbeid. Dette er et viktig grep for å sikre nok kapasitet til å gjennomføre
prosjektene.
Områdeløftet har lokaler på Lindeberg senter. Lokalene fungerer som nærmiljøsenter drevet
med stor grad av frivillighet, i tillegg til å fungere som kontor.
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Organisasjonskart for områdeløftet

• Programeier: Bestiller og godkjenner av programmet
• Programansvarlig: Følger opp programleders programgjennomføring.
• Programstyre: Personer med myndighet til å ta beslutninger om styring av
programmet.
• Programleder: Porteføljeleder/ koordinator for alle prosjekt i programmet.
• Prosjektleder: Gjennomfører av enkeltprosjekt som understøtter en valgt strategi i
programmet.

Utvikling, gjennomføring og styring av prosjekter
Alle prosjektene styres etter Husbankens prosjektstyringsmodell.
For å undersøke om tiltakene vi setter i gang er treffsikre og bidrar til å nå målene i
områdeløft Lindeberg, ble det gjennomført en måling av befolkningens opplevelse av området
våren 2014. Målingen gjentas våren 2017. Målingen undersøker hvordan befolkningens
opplevelse av området Lindeberg utvikler seg gjennom områdeløftperioden og om tiltakene
gir de resultatene som forventes.
I oppstarten av områdeløftet ble det gjennomført kartlegginger, møter og
medvirkningsprosesser for å sikre et så godt som mulig utgangspunkt for videre utvikling av
prosjektene som skal inngå i områdeløftet. De siste årene har vi arbeidet med å gjennomføre
fysiske og sosiale tiltak basert på tilbakemeldingen fra lokalbefolkningen. Kartleggings- og
medvirkningsarbeidet har i stor grad bekreftet målene som er satt opp i programplanen,
samtidig som det har kommet innspill til videreutvikling av ulike områder og prosjekter.
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NIBR tolker resultatene i sin kartlegging fra 2014 i retning av at områdeløftet er på vei mot å
nå målene og at strategiene som er valgt er i tråd med folks behov og forventninger.

1.4 Risiko og suksess
Risikoanalyse
Det er viktig med god forankring for at områdeløftet skal gi en positiv effekt også utover
områdeløftperioden. I områdeløftarbeidet er det både risikoer ved samarbeid internt i bydelen
og kommunen, samt i samarbeidet med eksterne aktører. Tydelige rammer og avtaler for
samarbeid er særlig viktig for å sikre god ressursbruk, framdrift og ansvarsfordeling.
Risiko

Mottiltak

1. Manglende forankring og
oppfølging av bydelens
tjenester.

Forankring i ledergruppe. Tydeliggjøre sammenheng mellom
tiltak i områdeløftet og strategisk plan. Bidra med ressurser
til å utvikle nye samarbeid som kan vare utover
områdeløftperioden. Involvering av tjenestene i å utarbeide
prosjektinnhold basert på deres erfaringer.

2. Mangel på
prosjektlederkapasitet og
kompetanse.

God prosjektstyring og kvalitetssikrede planer. Nok
bemanning i områdeløftet, samt gode samarbeidsavtaler med
tjenestene.

3. Frivillige enkeltinitiativ
blir sårbare over tid.
Utfordringer i å koble
ønskede tiltak og
møteplasser opp mot
eksisterende
organisasjoner.
4. Gjennomtrekk blant
beboere og styrer i
sameiene.
5. Mangel på prioritering
hos etater.

Prosjektledere jobber for å koble enkeltpersoner med ideer
og engasjement med eksisterende organisasjoner og nettverk.
Arbeid med kompetanseheving i organisasjonsarbeid. Tett
kontakt med organisasjonene for å finne nye
samarbeidsformer.

6. Utfordring med antall
henvendelser til
Lindeberglokalet som
burde vært rettet et annet
sted vs. langsiktig
prosjektjobbing.
7. Mangel på virkemidler
for å bedre levekår for de
mest utsatte familiene.

Ikke etablere parallelltilbud. Henvise til rette instans. Ha
møter og trefftidspunkt, men også kontortid.

Jobbe med å etablere gode strukturer uavhengig av
enkeltpersoner. Inngå samarbeidsavtaler.
Tidlig dialog og avklaring av handlingsrom i forhold til
områdeløftperioden.

Der områdeløftet avdekker utfordringer med levekår som
områdeløftet i samarbeid med tjenestestedene ikke har
virkemidler til å endre, må dette løftes til rette instanser.
Dette kan være politisk, eller til statlige aktører som
Husbanken som innspill om utvikling av virkemidler for å
redusere sårbarheten i de mest levekårsutsatte områdene.
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Det er ledelsen på områdeløftet på Lindeberg ved programansvarlig og programleder som har
ansvar for overvåkning av risikofaktorer og å sette inn korrigere tiltak der det er nødvendig.
Dette vil gjøres i faste rapporteringsmøter.
Suksesskriterier
• Bydel Alna har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til programarbeidet.
• Områdeløft er godt forankret hos bydelsutvalget, bydelsdirektør og blant ansatte og
enheter.
• Programarbeidet gir grunnlag for videre utviklingsarbeidet etter at programmet er
avsluttet.
• Arbeidet er helhetlig og baserer seg på fakta om området. Det er gjennomført flere
kartlegginger som underbygger strategiene for områdeløftet.
• Områdeløftet har gjennomført grundige medvirkningsprosesser i oppstart og
underveis. Dette vil fortsette som en integrert del av områdeløftarbeidet, og er også
ivaretatt i det bredt sammensatte programstyret.
• Det har vært et tett samarbeid med tjenestene helt fra oppstarten i områdeløftet.
• Raske, synlige resultater på etterspurte endringer har gitt legitimitet og økt
engasjement.
• Det har vært etablert en god dialog med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten om
tiltak og prosjekter, slik at man tidlig får avklart rammer og skapt god synergi mellom
ulike prosjekter.
• I prosjektene knyttet til møteplasser ser vi at det er et stort antall ressurssterke
frivillige og organisasjoner å spille på. Vi erfarer også at samarbeidet med skolene i
området er på plass og gir godt grunnlag for videre arbeid med styrking av de lokale
møteplassene.
• Områdeløftet har et godt samarbeid med lokalt næringsliv om tiltak i nærmiljøet, som
aktørene på Lindeberg senter, Norgesgruppen, samt det nyetablerte Radisson Blu &
Resort hotellet.
• Områdeløftet har et godt samarbeid med lokale organisasjoner, samt andre som Redd
Barna for styrke det frivillige engasjementet.
• Det er et stort potensial i å tilby informasjon om Lindebergs mange kvaliteter og tilbud
som er lett å finne og oppleves relevant og attraktiv for befolkningen. Ved å
tilrettelegge for god informasjon om fritidsmuligheter og oppvekstsvilkår gjennom
presse, internett, sosiale medier, trykket materiell, åpne møter osv. bidrar
kommunikasjonen til å bygge omdømmet for Lindeberg lokalt, for mulige tilflyttere
og i mediene.
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Del 2 Prosjektene
1.1 Prosjektoversikt
Alle prosjekter i områdeløftet på Lindeberg fra 2012 – 2016
Bydel: Alna

Fargekoder for prosjekfase

Områdeløft programmets tidsrom: Fra 2011 – 2016
Programleder: Lone Singstad Pålshaugen

Forstudie
Forprosjekt
Hovedprosjekt

Oppdatert, dato:09.10.2014
Videreført i drift

Se vedlegg 1.

Årets prosjekter i områdeløftet på Lindeberg 2015
Se vedlegg 2.
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1.2 Prosjektbeskrivelser av enkeltprosjekter
Strategi 1 Gode oppvekstmiljø
Prosjekt 1.a: Opprusting av ballbane på Skjønnhaug skole
Prosjektet er ferdigstilt i 2012.
Prosjekt 1.b: Innledende kartlegging og medvirkning
Prosjektet er ferdigstilt i 2012. Kartlegging og medvirkning knyttet til enkeltprosjekter
omtales sammen med prosjektet.
Prosjekt 1c: Velstelte fellesområder
Prosjektleder: Arbeid og ansvar deles mellom medarbeiderne i områdeløftet
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: gjennomføring/løpende aktiviteter
Bakgrunn:
Velstelte fellesområder, bevaring av grøntområder, god belysning og trygg ferdsel langs
gangveier er temaer som opptar mange på Lindeberg. Kartleggingen NIBR gjorde i april 2014
viser at de fleste er relativt fornøyde med uteområder på Lindeberg, samtidig som flere peker
på mulige forbedringer. Spesielt gjelder dette ryddighet og renhold i uteområdene, bedre
belysning på enkelte gangveier og trafikksikkerhet. Områdeløftet har gjennomført noen
strakstiltak som nye og nyoppussede benker, opprydning av forsøpling, klipping av trær og
etablering av lys langs en mørk gangvei ved Jerikobakken.
Generelt vedlikehold av området er en driftsoppgave som krever store ressurser og
oppfølging. Det finnes systemer for skjøtsel av grøntområder i kommunen og områdeløftet vil
bidra til at befolkningen benytter disse.
Prosjektmål 2015:
• Bidra til at sameier, borettslag og befolkning kjenner til og bruker kommunens
meldingstjeneste for vedlikehold og skjøtsel.
• Ferdigstille permanent lyskunstprosjekt ved Jerikobakken i samarbeid med
Bymiljøetaten.
• Bidra til informasjonstiltak rundt planer og prosjekter som berører grøntområdene på
Lindeberg.
• Følge opp aktuelle innspill for trygge og velholdte grøntområder, gang-, sykkelveier.
Vurdere søknadsmuligheter.

17

Prosjektinnhold:
• Informasjonsarbeid om kommunens systemer for innrapportering av
vedlikeholdsbehov via bydelens kanaler som nett, sosiale medier ol.
• Følge opp forslagene om innveksling av grøntområder bak og rundt senteret. Kontakt
med EBY og Plan- og bygningsetaten.
• Ved behov å assistere med avtaler og søknader om opprustningstiltak og gjennomføre
tiltak for trygge og velholdte grøntområder, gang-, sykkelveier.
Målgrupper:
Befolkningen på Lindeberg
Samarbeid og medvirkning:
Bymiljøetaten
Plan- og bygningsetaten
Borettslag og sameier
Barn og ungdom
Utdanningsinstitusjoner
Stiftelser og organisasjoner
Lokalt næringsliv
Statens vegvesen
Budsjettrammer og finansiering:
Prosjektkostnad:
Det beregnes å bruke prosjektlederressurser på dette. Søknadsmuligheter vurderes underveis.

Prosjekt 1.d: Styrke frivillig engasjement og lokal ledelseskapasitet
Prosjektet går inn i strategi 3b.
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Prosjekt 1.e: Omdømme/formidling av Lindebergs kvaliteter
Prosjektleder: Charlotte Sætre
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: gjennomføring/løpende aktiviteter
Bakgrunn:
Lindeberg har mange kvaliteter og fritidsmuligheter. Kartleggingen foretatt av NIBR våren
2014 viser at de i stor grad verdsettes og brukes og at folk opplever Lindeberg som et godt
sted å bo og vokse opp. Folk etterlyser flere sosiale møteplasser, samtidig som NIBRs studie
fra 2014 viser at andelen som deltar i lokale organisasjoner er relativt liten. NIBRs studie
viser også at folk i liten grad kjenner til hvilke resultater Groruddalsatsingen har gitt.
Gjennom kontakt med befolkningen erfarer vi også at det er mange som ikke kjenner til de
mange aktivitetene og fritidsmulighetene som er på Lindeberg. En økt innsats på
kommunikasjon ser slik ut til å være nødvendig for å hente ut effekten av ressursene som
legges i områdeløftet. Det vil bidra til at folk ser mer av endringene, noe som igjen påvirker
opplevelsen og tilhørigheten til stedet.
Omdømmet er en felles oppfatning av et sted basert på egne og andres erfaringer.
Omdømmearbeidet skjer i nær sammenheng med gjennomføring av fysiske og sosiale tiltak
beskrevet i planen. Kommunikasjonen baserer seg på Groruddalssatsingens omforente
kommunikasjonsstrategi og det er laget kommunikasjonsplan for områdeløft Lindeberg.
Prosjektmål 2015:
• Resultater av aktiviteter gjennomført av områdeløftet på Lindeberg er gjort kjent for
befolkningen på Lindeberg.
• Informasjon om tilbud, tjenester og kvaliteter på Lindeberg er gjort kjent for
befolkningen på Lindeberg, mulige tilflyttere og media.
Prosjektets innhold:
• Kommunikasjon knyttet til Lindebergs kvaliteter sees i nær sammenheng med
områdeløftets satsing på sosiale og inkluderende møteplasser på Lindeberg skole,
etablering av nye lokaler og nærmiljøtiltak på Lindeberg senter. Gjennom å bidra til å
skape aktivitet og positive opplevelser påvirkes omdømmet.
• Pressearbeid foregår løpende koblet til aktiviteter, måloppnåelse og gode historier.
• Bydelens kanaler brukes aktivt for å kommunisere Lindebergs kvaliteter og aktiviteter
i området til befolkningen. For eksempel bydelsannonser, webside, Facebook, digital
skjerm på biblioteket på Furuset, områdeløftlokalet, trykket materiell.
• Kampanjer som kobler aktiviteter og engasjement på Lindeberg til informasjonstiltak
gjennomføres ved behov.
Målgrupper:
Befolkningen på Lindeberg
Barnefamilier utenfor Lindeberg
Media
Samarbeidspartnere
Områdeløft Lindeberg
Bydelens tjenester
Samarbeid og medvirkning:
Lokale lag og organisasjoner
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Skoler
Bydelens tjenester
Etater
Befolkningen generelt
Prosjektkostnad:
Kommunikasjonstiltak kr. 100 000
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Strategi 2 Bomiljøtiltak i utsatte boområder
Prosjekt 2a:Bomiljøarbeid
Prosjektleder: Gunn Indrevær
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: Gjennomføring
Bakgrunn:
Områdeløftet har et spesielt fokus på barn og unges oppvekstvilkår. I Nasjonal strategi for
boligsosialt arbeid (2014–2020), pekes det på at boligen og nærområdet utgjør en viktig
ramme for barn og unges oppvekst. Det er derfor viktig å forsterke innsatsen overfor barn og
unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, samt for å forebygge reproduksjon
av sosial ulikhet.
Lindeberglia, som består av Lindeberglia, Hockeyveien og Tevlingveien, har større
levekårsutfordringer enn resten av Lindeberg. Utfordringene ser ut til å være økende ifølge
den interne kartleggingen av bydelens tjenester gjennomført våren 2014. Utfordringer er bl. a.
lav inntekt og mange familier med behov for offentlige overføringer. Bomiljøet er i tillegg
negativt påvirket av høy utleieandel og gjennomtrekk av beboere, trangboddhet og dårlig
standard på uteområder.
Det fysiske og sosiale arbeidet i Lindeberglia er viktig for å skape kontakt og sosialt
engasjement blant beboerne. Flere engasjerer seg, tar ansvar på dugnader og setter i gang og
deltar på lokale arrangementer. Samtidig er det fortsatt utfordrende å finne personer i området
som kan ta ansvar for å skape aktiviteter over tid.
Områdeløftet har høsten 2014 hatt samarbeid med Radison Blu Hotels & Resort og Redd
Barna. Områdeløftet ønsker å utforske muligheten for videre samarbeid med hotellet og andre
lokale aktører og organisasjoner i 2015.
Det er flere av utfordringene i Lindeberglia som ligger utenfor det et områdeløft har
virkemidler til å gjøre noe med. Om man skal klare å gjøre noe med denne konsentrasjonen av
utfordringer, er det behov for nye virkemidler. Det blir derfor viktig å gå i dialog med
Husbanken om hvordan de og andre aktører kan bidra med virkemidler for å redusere
sårbarheten i de mest levekårsutsatte områdene.
Prosjektmål 2015:
• Beboerne tar ansvar for dugnader og sosiale aktiviteter i nærmiljøet med støtte fra
områdeløftet.
• Beboerne i Lindeberglia har fått økt kjennskap og styrket tilhørighet til området
gjennom tiltak i området og tetter tilknytting til eksisterende tilbud på Lindeberg.
• Barn og unge i Lindeberglia opplever reelle muligheter til å ha en aktiv fritid.
• Styrene har styrket kompetansen i styrearbeid.
• Nye samarbeidsavtaler med styrene i Furuset og Lindeberglia sameie om
fellesområdene er inngått.
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Prosjektets innhold:
• Områdeløftet vil tilrettelegge for samarbeid med sameiene Furuset og Lindeberglia,
samt øvrige boliger i Lindebergområdet.
• Støtte styrene i arbeidet med å mobilisere beboere i bomiljøarbeid. Særlig fokus på å
involvere foreldre i arbeidet med å lage sosiale møteplasser/tiltak for barn og unge.
Gjennomføre kompetansetiltak for barn, unge og voksne i nærmiljøarbeid.
• Gjennomføre kurs og opplæring for styret, med fokus på lokal forankring og
ledelsesutvikling. Styrene får i større grad ansvar for prosjekteringene rundt videre
opprustning av uteområdene.
• Tilrettelegge for møteplasser og sosiale aktiviteter. Mobilisere flere beboere til å
engasjere seg i forbedring av bomiljøet. Bygge videre på initiativ og ønsker fra
beboere og styret.
• Fortsette samarbeidet med Redd Barna, lokalt næringsliv, lag og foreninger og
bydelens fritidstilbud for å gjøre det mulig for barn og unge i Lindeberglia å ha en
aktiv fritid.
Målgrupper:
Beboere i Lindeberglia
Barn og unge og deres foreldre
Samarbeid og medvirkning:
Styrene i sameiene i Lindeberglia og Furuset sameie
Beboere i Lindeberglia-området
Lokale frivillige lag og organisasjoner
Lindeberg fritidsklubb
Barnehager og skoler
Redd Barna
Lokale næringsdrivende, bl. a. Radison Blu Hotels & Resort

Budsjettrammer og finansiering:
Prosjektkostnader:
kr 50 000
Prosjektledelse 40 % stilling
kr 300 000
Områdeløftet vil i samarbeid med Redd Barna og andre samarbeidsparter søke midler til
ytterligere innsats i området.

Prosjekt 2.b: Kartlegging og medvirkningsprosesser i Lindeberglia
Prosjektet inngår videre i prosjekt 2a
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Prosjekt 2.c: Opprusting av uteområder i Lindeberglia
Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: gjennomføring og prosjektering
Bakgrunn:
Forstudien påpeker behov for å ruste opp uteområdene spesielt i Lindeberglia. Dette ble fulgt
opp med en medvirkningsprosess som en del av forstudiet og forprosjekt for en helhetlig plan
for opprusting av fellesområdene i Lindeberglia. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom
styrene i sameiene og områdeløftet ut 2014 som skal fornyes. Lekeplasser og møteplasser for
barn har vært hovedprioritet for samarbeidet. Det er etablert nytt avfallsanlegg, ballbane, samt
tre lekeplasser. Det er mottatt midler for ytterligere en lekeplass samt et avfallsanlegg, men
dette avventer endelig parkeringsløsning planlagt etablert i 2015.
Samspillet mellom den fysiske opprustingen og det sosiale bomiljøarbeidet er viktig.
Områdeløftet sin evne til å realisere tiltak i samarbeid med styrene har bidratt til å mobilisere
styret og beboere til å engasjere seg for å skape sosiale møteplasser og ta ansvar for eget
lokalmiljø. I 2014 søkte Furuset sameie bomiljøtilskudd for etablering av benker og
avfallsanlegg, samt gjennomført egne opprustingstiltak i området.
Områdeløftet vil jobbe for at den helhetlige planen for uteområdene følges opp. Der tiltak er
på styrenes grunn er målet at de tar ansvar for framtidige etableringer. I 2015 søkes det midler
til grunnlagsarbeid, som detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag osv. Dette vil
også danne grunnlag for søknader avsetning store midler i 2016.
Områdeløftet har samarbeidet om et studentprosjekt med Arkitekthøyskolen i Oslo for
opprusting av undergang i Lindeberglia. Dette planlegges det å søke midler til under
«avsetning store midler i 2015». Deler av opprustingsplanen omfatter også områder som
berøres den planlagte grønne tverrforbindelsen som Bymiljøetaten har laget et skisseprosjekt
for. Områdeløftet vil jobbe for et godt samspill med dette prosjektet. I etablering av fysiske
tiltak vil områdeløftet også ha dialog med lokalt næringsliv, slik som det nyetablerte Radisson
hotellet.
Prosjektmål 2015:
• Gjennomføre opprustingstiltak i samarbeid med styrer og etater i henhold til
prosjektplanen.
• Bidra til synergi og helhetlige løsninger i Lindebergliaområdet.
• Etablere gode samarbeid mellom ulike private og offentlige aktører for en helhetlig
innsats i området.
Prosjektinnhold:
• Etablere parkeringsløsning, gjenstående lekeplass og avfallsanlegg i Lindeberglia.
(Finansiert av store midler).
• Avklare resterende tiltak i områdeløftperioden med styrene i sameiene, BYM, EBY og
Statens Vegvesen.
• Gjennomføre detaljprosjektering og nødvendige avklaringer for prioriterte tiltak i
Lindebergliaområdet.
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• Dialog med EBY, BYM, Statens Vegvesen og Plan- og bygningsetaten om aktuelle
prosjekter i området, som grønn tverrforbindelse og nytt bo- og omsorgssenter.
• Etter avklaring, inngå samarbeidsavtaler om prosjektering og gjennomføring.
• Videreformidle innspill fra lokalbefolkningen om arbeid med grønn tverrforbindelse,
sykehjem og underganger, slik at tiltakene sees i sammenheng.
• Støtte styrene i å identifisere og gjennomføre tiltak på deres grunn.
• Fortsette dialog og utforske muligheter for samarbeid med private aktører i området,
slik som Radisson og Ikea.
Målgrupper:
Barn og voksne i Lindeberglia
Befolkningen på Lindeberg
Samarbeid og medvirkning:
Boligsameiene v/ styret
Bymiljøetaten
Plan- og bygningsetaten
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Budsjettrammer og finansiering:
Prosjektkostnad: 280 000 kroner
Søknad om ekstra midler fra Groruddalssatsingens «avsetning til større tiltak» til
gjennomføring av prosjekter.
Annen finansiering av prosjektet:
Områdeløftet kommer i samarbeid med styrene til å fortsette å se på muligheter for å søke
eksterne midler til gjennomføring av tiltak, og kommer også til å søke Groruddalssatsingens
«avsetning til større tiltak» for realisering av selve prosjektet.
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Prosjekt 2.d Heving av boligkvaliteten i området
Prosjektleder: Gunn Indrevær
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: Forprosjekt
Bakgrunn:
Styrene står også overfor store utfordringer med vedlikehold og rehabilitering av
bygningsmassen. Som en del av dette har det vært arrangert et styreseminar og et møte
mellom eiere i område og bydelsutvalgsleder og bydelsdirektør. Styrene og eierne ga
tilbakemelding om at de ønsket bistand for å komme i gang med den sterkt tiltrengte
oppgraderingen av bygningsmassen.
Sameieformen og antall eiere som leier ut har gjort det vanskelig for styret å få gjennomslag
for å gjøre nødvendig vedlikehold. Sameiene har høsten 2014 fått utført en total gjennomgang
av bygningsmassen og utarbeidet en vedlikeholdsplan. Det er et stort etterslep av nødvendige
tiltak, og behov for å lage en plan for hvordan man skal vedlikeholde bygningene over tid.
Prosjektet vil søke å få inn prosjektleder med kompetanse innenfor rehabiliteringsprosjekter.
Prosjektmål 2015
• Tilstandsrapport om boligmassen er laget og det er utarbeidet en prioritert plan for
rehabilitering og vedlikehold, med kostnadsoverslag for de ulike tiltakene.
• Styrene i sameiene har fått godkjenning på sameiermøtet for å gjennomføre nødvendig
vedlikehold og en langsiktig plan for rehabilitering av boligmassen.
Prosjektets innhold
• Bistand til styret for å følge opp resultatene fra vedlikeholds- og rehabiliteringsplanen.
• Områdeløftet bidrar med kompetanse knyttet til anskaffelse, tilstandsrapport og
planlegging av et langsiktig rehabiliteringsprosjekt.
Målgruppe
Styrene i Furuset og Lindeberglia sameie
Samarbeid og medvirkning
Eiere i sameiene
Leietakere
USBL
NAV
Budsjettrammer og finansiering
Prosjektkostnader:
Ekstern prosessleder i styret 20 % stilling
Finansiering:
Finansieres gjennom rammetilskuddet.

kr 160 000

25

Prosjekt 2.e: Tjenesteutvikling for utsatte boområder
Prosjektleder: Gunn Indrevær
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: Forprosjekt og gjennomføring
Bakgrunn:
Innsatsen i Lindeberglia sees i sammenheng med Bydel Alnas handlingsplan mot fattigdom i
barnefamilier. I tillegg til forstudien for Områdeløft Lindeberg, foretatt av NIBR i 2010, har
områdeløftet våren 2014 gjort en kartlegging blant bydelens tjenester for å få økt kunnskap
om hvordan tjenestene er involvert i området. Kartleggingen viser at Lindeberglia er sterkt
overrepresentert i noen tjenesteytelser og underrepresentert på andre områder. Det ser ut til at
utfordringene i området er økende.
På bakgrunn av disse resultatene, har områdeløftet inngått et samarbeid med bydelens
tjenester om et utviklingsarbeid for å se på hvordan ressursene brukes i dag og hvordan man
kan utvikle metoder og samarbeid for å målrette tiltak og samordne de totale ressursene bedre.
Prosjektet er forankret i ledergruppen, og eies av enhet for Oppvekst og lokalsamfunn og
Helse og mestring.
Høsten 2014 har det vært gjennomført en forstudie og utarbeidet en pilot for tjenestekjeding
Lindeberglia og det søkes om midler for oppstart i 2015. Områdeløftet varer ut 2016, og
prosjektene som utvikles er tenkt å vare ut områdeløftperioden.
Prosjektmål 2015 - 2016:
• Familiene i Lindeberglia opplever bedring i sin livssituasjon knyttet til bolig,
oppvekstmiljø for barna og sin sosioøkonomiske situasjon.
• Familiene i Lindeberglia er blitt mer selvhjulpne gjennom mer kunnskap om
samfunnet, bedre kjennskap til nærmiljøet og erkjennelse av og styrking av egne
ressurser.
• Tjenestene i Bydel Alna har verktøy for å sette i gang samordnede tiltak i
levekårsutsatte områder.
Prosjektinnhold 2015:
• Utvikle og spisse tiltak og tjenester for tidlig innsats for de mest sårbare
barnefamiliene.
• Uttesting av nye samarbeidsformer og kjeding av tilbud i Lindebergliaområdet.
• Utvikle praksismetode for at foreldre blir mer selvhjulpne gjennom aktiv og reell
brukermedvirkning.
• Utvikle praksismetode for samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet.
• Videreføre gode erfaringer og metoder i varige strukturer.
Målgruppe
Barnefamilier med barn under 12 år som mottar stønad fra NAV
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Samarbeid og medvirkning
Aktuelle tjenester:
NAV – Intro
NAV – Sosialhjelp
NAV – Familieprosjektet
NAV – Boligtildeling og Booppfølging
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Fagsenter for barn og unge
Ungdom og fritid
Barnehagene
Barnevern
Skolene/AKS
RBUP
Andre aktuelle aktører:
Familiene i Lindeberglia
Lokale frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge
Redd Barna
Lokalt næringsliv som Radisson Blu Hotels & Resorts i Tevlingveien
Budsjettrammer og finansiering
Prosjektkostnader:
Prosjektleder 60 % stilling
Frikjøp ansatte i bydelens tjenester 60 % stilling

kr 500 000
kr 410 000

Finansiering:
Midler fra områdeløftet dekker samarbeidsprosjektet med tjenestene.
I tillegg til midler fra rammetilskuddet, søkes det også «avsetning store midler» til
gjennomføring av et pilotprosjekt i 2015. Dette vil også inkludere midler til
erfaringsinnhenting, kompetanseheving, tiltak og kommunikasjon
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Strategi 3: Attraktive møteplasser
Prosjekt 3.a: Utvikling av Jerikobakken
Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: Forstudie
Bakgrunn:
Jerikobakken er en viktig møteplass på Lindeberg. Områdeløftet har støttet blant annet
opprusting av skiheis og anskaffelse av nye snøkanoner. Områdeløftet har også samarbeidet
med skiklubben om arrangementer ved bakken og gjennomført et midlertidig lysprosjekt for å
synliggjøre bakken og skape engasjement for Jerikobakken.
Det er et ønske om at bakken videreutvikles og forlenges. Jerikobakken er prioritert tiltak i
Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016. Bymiljøetaten har avtale med Lindeberg sportsklubb
ski om drifting av bakken. Bymiljøetaten er i dialog med Lindeberg sportsklubb ski, Norges
Skiforbund og Veidekke om forlengelse av skibakken. Det har vært gjennomført en
forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten. Forhåndskonferansen avdekker behov for
flere avklaringer om bl. a. trafikksituasjon, berøring av markagrensa/markaloven og
reguleringsendring. Det er Bymiljøetaten som vil ha ansvaret for dette, og framdrift vil være
avhengig av prioritet hos Bymiljøetaten.
Prosjektmål 2015:
• Følge prosessen med utvidelse, bidra på møter ol. ved behov.
Prosjektets innhold:
Områdeløftet vil samarbeide med Bymiljøetaten og skiforeningen, og ved behov være en
pådriver og bistå i å utarbeide et planprogram, forberede anskaffelse av konsulenttjenester o.a.
for utredning av utvidelse av bakken.
Målgrupper:
Barn og unge og andre skiinteresserte på Lindeberg og i Groruddalen forøvrig
Samarbeid og medvirkning:
Barn og unge og andre skiinteresserte på Lindeberg og i Groruddalen for øvrig
Lindeberg SK Ski
Aktivitetsskolen på Jeriko skole
Bymiljøetaten
Norges Skiforbund
Budsjettrammer og finansiering:
Det er beregnet å bruke noe arbeidskapasitet på dette prosjektet, men det er ikke avsatt egne
midler.

28

Prosjekt 3.b: Inkluderende møteplasser og lokalt engasjement
Prosjektleder: Charlotte Sætre
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: Gjennomføring
Bakgrunn:
Samlende og attraktive aktiviteter og steder å møtes i nærmiljøet oppleves som viktig for
befolkningen på Lindeberg. Det viser kartlegginger og erfaringer så langt. Lindeberg senter er
hjertet av Lindeberg – et sted praktisk talt alle benytter seg av. Områdeløft Lindeberg har et
kontor og nærmiljøsenter som benyttes til frivillig virksomhet på Lindeberg senter.
Kartleggingen til NIBR fra 2014 viser at det fortsatt er viktig for folk med en satsing på lokale
møteplasser, selv om områdeløftet har igangsatt aktiviteter i samarbeid med lokale aktører.
Gjennom utprøving av Lindeberg skole og Lindeberglokalet som åpen og inkluderende
møteplass har områdeløftet knyttet kontakt med mange frivillige aktører og ildsjeler som
ønsker å bidra til positive, åpne aktiviteter i nærmiljøet. Aktiviteter som er forsøkt på skolen
er kafé og idrettsaktiviteter, åpent bibliotek, teaterforestilling og lek. Skolen spiller en viktig
rolle når barnefamilier velger hvor de skal bo, og om de skal bli boende i et område.
Lindeberg skole er Lindebergs eneste barne- og ungdomsskole. Skolen har også potensial som
lokalt kulturhus med scene, amfi og black box. Tilbudet videreutvikles sammen med skolen
og med formål å involvere foreldre og elever og bidra til godt omdømme.
Satsingen på de åpne møteplassene på Lindeberg sees i sammenheng med både
omdømmearbeidet og mobilisering/kursing i frivillig engasjement og ledelseskapasitet for å
bidra til at møteplassene kan leve videre etter områdeløftperioden. Møteplassene kan ikke
fungere i framtiden hvis ikke lederskap og struktur er på plass.
Planer om boligutvikling på Lindeberg senter og oppgradering av torget i regi av
Norgesgruppen vil få stor betydning for opplevelsen av Lindeberg senter. Planinitiativet
behandles politisk av Miljø- og byutviklingskomiteen og vedtas endelig i bystyret.
Områdeløftet har inngått et samarbeid med Norgesgruppen om midlertidig oppgradering av
torget på senteret våren 2015.
Prosjektmål 2015:
• «Lindeberglokalet» fungerer som attraktiv, åpen møteplass drevet av frivillige og
organisasjoner. Nye initiativer til aktiviteter er hektet på nettverk og organisasjoner.
• Informasjonstiltak knyttet til boligutvikling av senteret er gjennomført ved behov.
• Åpne aktiviteter drevet av frivillighet og andre partnere på Lindeberg skole
gjennomføres uavhengig av områdeløftets innsats.
• Strukturerte tiltak for kompetanseheving innen organisering av frivillighet,
mobilisering av engasjement og ungt lederskap er gjennomført.
• Samarbeid med ulike etablerte og nye kulturaktører på Lindeberg er inngått.
Prosjektets innhold:
• Senteret:
- Fortsatt fungere som fødselshjelper og inkubator for nye initiativ, nye
samarbeidsformer og sosialt entreprenørskap i Lindeberglokalet. Koble aktører som
bruker Lindeberglokalet til etablerte nettverk og strukturer, slik at aktiviteten som
genereres kan leve videre etter områdeløftet. Tilrettelegge for aktiviteter i lokalet og
bidra til at aktører kan være mest mulig selvhjulpne. Kanalisere henvendelser av privat
karakter til rette instans. Kommunisere tydelig at Lindeberglokalet er et
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arbeidsfellesskap og aktivitetssenter for arrangementer som er åpne og rettet mot et
felleskap mer enn private ærend.
- Samarbeide med næringsdrivende på senteret om aktiviteter.
• Skolen:
- Tilrettelegge for at organisasjoner, frivillige og skolene selv tar ansvar for å arrangere
Lindeberglørdag. Arbeide for å forankre tilbudet sterkere som en møteplass som
skolen, fritidsklubben, FAU og organisasjoner kan bruke for å bygge relasjoner på
tvers og i foreldregruppa.
- Etablere samarbeid mellom profesjonelle kulturaktører og lokalt kulturliv for styrking
av det kulturelle tilbudet på Lindeberg.
• Frivillighet engasjement:
- Gjennomføre kompetansehevende kurs og veiledning innen frivillighet og
organisering som etterspørres av lokal frivillighet. F. eks kurs i søknadsskriving,
kommunikasjon, mobiliseringsarbeid etc.
- Utforske muligheten for å etablere et prosjekt rettet mot unge ledere for å gi
kompetanse og erfaring i frivillighet. Avklare mulig samarbeid med fritidsklubb,
Alnaskolen og Redd Barna, Unginfo.
- Søke nye samarbeidspartnere f. eks i næringslivet og utforske nye måter å samarbeide
på.
Målgrupper:
Publikum generelt på Lindeberg
Samarbeid og medvirkning:
Lokale lag og organisasjoner
Ledelse på skolene
Utdanningsetaten
Lindeberg fritidsklubb
Bydelens tjenester (kultur, ungdom, friskliv)
Etater (Utdanningsetaten, Karea, NAV)
Norgesgruppen og lokalt næringsliv
Profesjonelt kulturaktører
Kulturskolen
Sosiale entreprenører
Organisasjoner som Redd barna, Kirkens bymisjon, Sanitetsforeningen osv.
Unginfo
Budsjettrammer og finansiering:
Prosjektkostnad: 50 000
Områdeløftet vil også søke ekstern finansiering i samarbeid med ulike aktører.

Prosjekt 3.c Lindeberg senter inngår i 3.b
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Prosjekt 3.d: Forstudie for møteplass og sambruk av lokaler på Lindeberg
Prosjektleder: Charlotte Sætre
Prosjektansvarlig: Halvor Voldstad
Prosjektfase: Forstudie
Bakgrunn:
Behovet for og ønsket om en åpen møteplass med caféfasiliteter på Lindeberg senter er meldt
inn sterkt og klart fra befolkningen på Lindeberg. Ønsket om en møteplass har vist seg
gjennom medvirkningsprosesser, i vår tilstedeværelse på Lindeberg senter og bekreftes av
kartleggingen gjennomført NIBR i 2010 og 2014. Lokalene til områdeløftet på senteret
fungerer i dag som en enkel, frivillig drevet møteplass, men tilfredsstiller ikke kravene til en
profesjonell café.
Norgesgruppens utviklingsplaner for Lindeberg senter tar høyde for cafédrift på senteret og
dette gir en anledning til å utforske samarbeidsformer mellom privat næringsliv, sosialt
entreprenørskap og bydelens tilstedeværelse på senteret etter at prosjektperioden for
områdeløftet er over. Utviklingen av nærsenterne i Groruddalen tyder på at kundegrunnlaget
for en attraktiv café kan være noe tynt. Eksempel på interessant referanseprosjekter som
kombinerer café med lokalt fritids- og kulturtilbud er Verdenshuset på Haugenstua. En
forstudie for en møteplass med café og sambruk kan være et innspill i forbindelse med
Norgesgruppens planer om boligutvikling på Lindeberg senter, men er også relevant
uavhengig av Norgesgruppens planer.
Prosjektmål 2015:
• Gjennomføre en forstudie for muligheter og rammer for en åpen møteplass med café
på Lindeberg senter. Bydelens tjenestebehov og ulike partnerskap vurderes.
Prosjektets innhold:
• Kartlegge private og offentlige aktører som kan gi verdi og bærekraft til lokal
møteplass og café på Lindeberg senter i et 5-10 års perspektiv
• Analyse av rombehov og økonomi
• Skissere forretningsmodell og organisasjonsmodell
Målgrupper:
Befolkningen på Lindeberg
Beslutningstakere
Samarbeid og medvirkning:
Forstudien bør kartlegge en rekke partnere som f. eks. lokale entreprenører,
sysselsettingstiltaket KAREA, Renovasjonsetaten (miljøstasjon), bydelens fritidstilbud til
barn og unge o.l.
Budsjettrammer og finansiering:
Prosjektkostnad kr. 100 000
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Sluttnoter

1

Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området, NIBR 2014:11

2

vedtatt av bydelsutvalget 25.04.2013.

3

Beskrivelse av utfordringer og muligheter er basert på Guttu m.fl.: ”Lindeberg som
satsingsområde? En forstudie”, (Intern arbeidsrapport NIBR november 2010), samt innspill
fra arbeidsseminar 17. juni 2011 der rapporten ble presentert og diskutert. I tillegg er
kartleggingen Å bo på Lindeberg (NIBR 2014) og intern kartlegging av bydelens tjenester
2014 brukt.
4

Intern kartlegging av bydelens tjenester i roden Lindeberglia foretatt våren 2014.

5

Intern kartlegging av bydelens tjenester i roden Lindeberglia foretatt våren 2014.

6

NIBR ”Lindeberg som satsingsområde? En forstudie” Intern arbeidsrapport, november
2010.
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2010

2011

2015

2015

2016

2016
Prosjektektmål i aktuell prosjektfase

Prosjektektmål i aktuell prosjektfase

2013

2014

2015

2016

Prosjektektmål i aktuell prosjektfase
Bymiljøetaten har ansvar for prosjektet i samrbeid med skiklubben.
Områdeløftet bistår.
Utvikle samlende og attraktive aktiviteter, utvikle ledelseskapasitet

Innspill til framtidig møteplass/lokalbruk på Lindeberg

2012

Samkjøres med prosjekt 3b

2011

Utvikling av samarbeidsplattform, pilotprosjekt.

Prosjektektmål i aktuell prosjektfase
Utvikling av nettverk og evne til å håndtere hverdagslige utfordringer i
nærmiljøet, helhetlige løsninger
Mobilisere beboere. Kunnskap som grunnlag for tiltak.
Skisseprosjekt for bedre uteområder med vekt på lekeplasser , benker og
møteplasser utendørs.
Plan for oppgradering av boligmasse, søknader, gjennomføring.

3.c: Lindeberg senter

2010

2010

Gjøre Lindebergs kvaliteter kjent. Formidle resultater

3.d: Forstudie for sambruk av lokaler på Lindeberg

3.b: Inkluderende møteplasser og frivillig engasjement

3a.: Jerikobakken

Prosjekt

Strategisk mål: Styrke tre viktige møteplasser på Lindeberg

Strategi 3: Attraktive møteplasser

2.e: Tjenesteutvikling for utsatte boområder

2.d Heving av boligkvaliteten i området

2.c: Opprusting av uteområder

2.b: Kartlegginger og medvirkningsprosesser

2.a: Bomiljøarbeid

Prosjekt

Strategisk mål: Lindeberglia skal rustes opp med tiltak for bedre bomiljø

Strategi 2: Bomiljøtiltak i utsatte boområder

1. e Omdømme/formidling av Lindebergs kvaliteter

Utgår som eget prosjekt, videreutvikles som del av 3.b

2014

2014

2016

Bidra til søknader om prosjekter, informasjonstiltak om BYMs drift

2013

2013

2015

1.d: Styrke frivillig engasjement/ledelseskapasitet

2012

2012

2014

Videreføres i hvert enkelt prosjekt ved behov

2011

2011

2013

1.c: Velstelte fellesområder

2010

2012

Videreført i drift

Hovedprosjekt

Forprosjekt

Forstudie

Fargekoder for prosjekfase

1.b: Kartlegginger og medvirkningsprosesser

1.a: Ruste opp ballplass/lekeområde ved Skjønnhaug skole

Prosjekt

Strategisk mål: Lindeberg skal oppleves som et attraktivt boområde for barnefamilier

Strategi 1: Gode oppvekstmiljø

Foranalyse- Grunnlagsdokumentasjon for områdeløft

Prosjekt

Oppdatert, dato:09.10.2014

Programleder:Lone Singstad Pålshaugen

Områdeløft programmets tidsrom: Fra 2011 - 2016

Kommune/ bydel:Alna

Vedlegg 1. Prosjektoversikt - alle prosjekt i områdeløft på Lindeberg

Januar

Februar

Januar

Februar

Januar

Februar

Mars

Mars

Mars

* Bymiljøetaten holder i prosjektet, områdeløftet bistår.

Prosjekter
Prosjekt 3.a*
Prosjekt 3.b
Prosjekt 3.d

Strategi 3: Attraktive møteplasser

Prosjekt 2.a
Prosjekt 2.c
Prosjekt 2.d
Prosjekt 2.e

Prosjekter

Strategi 2: Bomiljø i utsatte boområder

Prosjekt 1.e

Prosjekt 1.c

Prosjekter

Strategi 1: Gode oppvekstmiljø

Programleder:Lone Singstad Pålshaugen
Oppdatert, dato:09.10.2014

Områdeløft programmets tidsrom: Fra 2012 - 2016

Kommune/ bydel:Alna

April

April

April

Mai

Mai

Mai

Juni

Juni

Juni

Juli

Juli

Juli

Vedlegg 2. Prosjektportefølje i områdeløft på Lindeberg i 2015

August

August

August

September

September

September

Oktober

Oktober

Oktober

November

November

November

Hovedprosjekt

Forprosjekt

Forstudie

Fargekoder for prosjekfase

Desember

Desember

Desember

Budsjett

Prosjektnavn

1.a Opprusting av ballbane/lekeplass
1.b Kartlegging og medvirkning
1.c Velstelte fellesområder (tiltak som følge av 1.b)
1.d Styrke frivillig engasjement og lokal ledelseskapasitet*

2013444

8543011

Sum programadministrasjon

SUM

660 000

0
0

0

2 500 000

1 160 000

30123760 - Pr-adm
Lindeberg
950 000
210 000

100 000
100 000

30123763 Møteplasser
Lindeberg

0

0

0

0

0

410 000
460 000

50 000

750 000

750 000

750 000

140 000

70123760 - 20123760 Pr-admin
Pr-admin
Lindeberg
Lindeberg
750 000
140 000

0

50 000

70123763 - 20123763 Møteplasser Møteplasser
Lindeberg
Lindeberg

0

50 000

100 000
0
100 000
70123762 - 20123762 Bomiljø
Bomiljø
Lindeberg
Lindeberg

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0
0
0
0

5 060 000

1 700 000
350 000
0
2 050 000

0
50 000
0
100 000
150 000

850 000
0
1 340 000
160 000
410 000
2 760 000

100 000
100 000

Forventet
Totalt
Søknad om
annen
budsjett
midler fra
ekstern
2013
plankontoret
finansiering

70123761 - 20123761 Gode
Gode
oppvekstmilj oppvekstmilj
ø Lindeberg ø Lindeberg

Finansiell
andel fra
Bydel Alna

* 3 c inngår i 3b
** Inkludert store midler første søknadsrunde 2014. Forventede overførte midler er for etablering av avfallsanlegg og en lekeplass som avhenger av ny parkeringsløsning.
*** Forventet regnskap 2014 vil bli oppdatert i forkant av søknadsfristen 1. desember
***** inkluderer lønn programleder og prosjektleder møteplasser og kommunikasjon. Kostnader prosjektledelse, lokaler og administrasjon for 2013 er samlet i en post

1700000
313444

110000

110000

0
660 000

6179567

1 240 000

280 000
160 000

660 000

5329567

30123762 Bomiljø
Lindeberg

0

800 000

0

30123761 - Gode
oppvekstmiljø
Lindeberg

Søknad om
ekstra
Forventet
Søknad om midler midler til
overførte
store
fra Husbanken
midler fra
prosjekter
2014
2014 ******
fra
Husbanken

850000

210000
240000

30 000

Programadministrasjon
3.5.2-11
Prosjektledelse****
3.5.2-11
Lokaler og administrasjon

Strategi 3: Møteplasser
3.5.3-12
3.a Utvidelse av Jerikobakken
3.5.3-12
3.b Inkluderende møteplasser og frivillig engasjement
3.5.3-12
3.c Lindeberg senter*
3.d Mulighetsstudie for samlokalerisering
Sum prosjekter i strategi 3

Strategi 2: Bomiljø
3.5.2-12
2.a Bomiljøarbeid
3.5.2-12
2.b Kartlegging/medvirkning
3.5.2-12
2.c Opprusting av uteområder**
2.d Bedring av boligmasse Lindeberliga
2.e Tjenesteutvikling for utsatte boområder
Sum prosjekter i strategi 2

1.e Omdømme/formidling av Lindebergs kvaliteter
Sum prosjekter i strategi 1

3.5.1-12
3.5.1-12
3.5.1-12
3.5.1-12
3.5.1-12

Strategi 1: Gode oppvekstmiljø

Prosjektnummer

Oppdatert, dato:20.10.2014

Forventet
Budsjett
regnskap
foregående
foregående
år 2014
år 2014***

Budsjett og finansieringsplan - Lindeberg Områdeløft 2015

Vedlegg 3 til Programplan

Budsjett og finansieringsplan

Lindeberg Områdeløft 2013

Vedlegg 4 til Programplan

Finansieringsplan
Oppdatert, dato:08.10.2014
Denne vil bli oppdatert med søknadssum store midler i forkant av at den sendes inn innen 01.12.2014

Finansielle bidragsytere
Prognose overførte midler tildeling store midler 2013*
Midler fra Husbanken-Tilskudd til gjennomføring av programplanen
Ekstra midler til store prosjekter fra Husbanken (Etter særskilt søknad)**
Midler fra Bydel Alna
Midler fra Byrådsavdeling for Byutvikling
Forventet annen ekstern finansiering***

Stipulert
finansiering
660 000
2 500 000
750 000
750 000
400 000

SUM kr
5 060 000
*Dette gjelder etablering av en lekeplass og avfallsanlegg fra avsetning store midler
*** Estimert egenfinansiering sameiene. Vi estimerer også med ekstra finansiering på andre
samarbeidsprosjekter med andre aktører som Redd Barna. Disse summene vil ikke inngå i programregnskapet

Ikke finansiell ressursinnsats
Forventet annen ikkefinansiell ressursinnsats

Stipulert
ressurs

Bydelens egeninnsats (500,-/t)
Samarbeidsaktørs egeninnsats (500,-/t)
Frivillig innsats (300,-/t)

125000
200000
150000

SUM kr

400000

**Områdeløftet planlegger følgende søknader til avsetning store midler.
Endelige kostnadsberegninger vil være klare i tide til søknadsfristen 01.12.2014
Opprusting av uteområder i Lindeberglia
Bomiljøprosjekt, pilot i samarbeid med bydelens tjenester
Lysprosjekt underganger. Ikke kostnadsberegnet
Mulig delfinansiering mellom PG 2 og PG 3 av Lindebergparken, som er en del av prosjektet Grønn
Tverrforbindelse mellom Lindeberg og Rødtvet. Detaljprosjekteres av Bymiljøetaten høsten 2014.
Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 13 000 000 kroner.

3 000 000
1 500 000

