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Tilskudd til grønne aktiviteter og tiltak - høst 2014 
 
Sammendrag: 
Til høstens utdeling har bydelen mottatt 18 søknader, med et totalt prosjektbeløp på ca 
545.000 kr, hvorav ca 411.000 er søknadsbeløp og ca 134.000 kr er egenfinansiering og 
midler fra andre kilder. Forslag om tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter framlegges, i 
henhold til budsjettvedtak og vedtatte retningslinjer. 
 
Av de 18 søknadene er fem fra ideelle organisasjoner og stiftelser, to fra enkeltpersoner, to 
fra grønne gründere, fire fra næringsliv, en fra borettslag og fire fra et av bydelens 
tjenestesteder. Bydelsadministrasjonen foreslår å gi støtte til 13 av prosjektene. 
 
Bakgrunn for saken: 
I bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2014 ble det satt av kr 200.000 til fordeling til 
grønne initiativer i regi av aktører i bydelen. Ordningen ble opprettet av BU som en ny 
støtteordning i 2013 – Grønne midler.  
 
Midlenes retningslinjer ligger som vedlegg 1. 
 
Saksframstilling: 
Bydelsutvalget vedtok i budsjettet en ramme på kr 200 000 for tilskudd til grønne tiltak og 
aktiviteter, for å øke miljøengasjementet i bydelen. Midlene har blitt reservert for følgende 
kategorier: 

• Kr 70 000 til store prosjekter1 
• Kr 127 000 til små prosjekter2 
• Kr 3 000 til utlysning av midlene 

Utlysning/kunngjøring av midler ble gjort via en Facebook-kampanje og via e-post til over to 
hundre kontakter sammensatt av ideelle organisasjoner, næringsliv, borettslag og bydelens 
tjenestesteder. 
 
Innen fristen er det mottatt totalt 18 søknader med et samlet søknadsbeløp på 545.000 kr. 14 
av søknadene har søknadsbeløp inntil kr 20.000, og behandles administrativt. 4 av søknadene 
har søknadsbeløp over kr 20.000, og legges her fram til politisk behandling og vedtak. 

1 Store prosjekter defineres som søknader med et søknadsbeløp over kr 20 000. Disse behandles av BU. 
2 Små prosjekter defineres som søknader med et søknadsbeløp opp til kr 20 000. Disse er behandlet administrativt.  
 

                                                 



 
 

 
Søknadene er vurdert i forhold til tidligere tildelinger og ordningens retningslinjer. 
 
Én søknad ble mottatt 10 dager etter fristens utløp, og behandling av denne er derfor avvist. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Bydelen har i denne omgang mottatt mange gode søknader, hvorav flertallet oppfyller flere 
av kriteriene i retningslinjene. For å kunne prioritere noen prosjekter og dele ut midler 
innenfor den fastsatte budsjettrammen, har administrasjonen måttet foreta noen vanskelige 
avgjørelser. Som første prioritet må prosjektet oppfylle retningslinjenes kriterier, som 
inkluderer:  

• prosjekter rettet mot barn, unge, eldre, utsatte grupper og publikum generelt, framfor 
private personer og grupper 

• prosjekter som er nyskapende og fremtidsrettet 
• søkerens grad og egenfinansiering (inkluderer frivillig innsats) 
• prosjekter som skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet 

 
Under følger administrasjonens vurdering av de innkomne søknadene som skal behandles 
politisk. Det følger kun en kort prosjektbeskrivelse til hver søknad – søknadene kan leses 
som helhet i vedlegg 4. Samlet oversikt over alle 18 søknader finnes i vedlegg 2, mens 
administrasjonens innstilling om de 14 søknadene om mindre beløp finnes i vedlegg 3. 
 
 
 
Søker:  MILJØSTIFTELSEN BELLONA 

Prosjekttittel: 
 

Skolebesøk og foredrag for elever, lærere og AKS + materiell + 
involvering av skolene på bydelsdag, Ruskenaksjon o.l. 

Søknadsbeløp: kr 70 000 
 
Prosjektbeskrivelse: 
Bellona ønsker å styrke kunnskapen og engasjementet hos et bredt publikum i Bydel Sagene, 
med særlig fokus på barn og unge. Dette skal være med å utløse større bevissthet rundt egne 
levevaner, med blant annet økt bevissthet i forhold til eget forbruksmønster, reisevaner, 
avfallshåndtering, energibruk m.m. Gjennom skolen vil de nå elever, lærere, ansatte, deres 
venner og familie. Sammenlignet med fjoråret ønsker de å nå ut til enda flere i dette 
skoleåret. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Prosjektet oppfyller følgende prioriterte kriterier: 
- er rettet mot barn 
- er rettet mot publikum generelt 
- skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet 
 
Dette er et tiltak som bygger videre på erfaringer med tilsvarende kompetansebygging blant 
lærer og elever, støttet med Grønne midler våren 2013. Opplæring i miljø og bærekraft for 
barn direkte, og indirekte gjennom kunnskapsbygging for lærerne, er viktig 



 
 

opplysningsarbeid, og Bellona har fått positive tilbakemeldinger på sitt arbeid i bydelens 
skoler så langt. Bellona har også engasjert seg i større arrangementer i bydelen, der de 
benytter anledninger til å nå et bredt publikum med praktisk rettet miljøinformasjon. Da 
midlene er begrensede, finner bydelen ikke å kunne støtte utvikling/produksjon av materiell 
denne gang. Tilskuddet øremerkes derfor skolebesøk og foredrag for lærere, elever og AKS. 
 
Administrasjonens anbefaling:  
Administrasjonen anbefaler at prosjektet støttes med kr 25 000. 
 
 

Søker:  NOAH – FOR DYRS RETTIGHETER 

Prosjekttittel: Vegetarmat- og musikkarrangement i en av bydelens parker 

Søknadsbeløp: kr 25 000 
 
Prosjektbeskrivelse: 
Målet er å inspirere innbyggere og det generelle publikum i Bydel Sagene til å spise mer 
plantebasert mat, og stimulere til økt miljøengasjement – og kunnskap rundt maten vi spiser. 
Vil arrangere en matstand i en av parkene i forkant av grillsesongen, der de deler ut gratis 
vegetarisk grillmat. For å tiltrekke publikum og skape en god helhetlig opplevelse, vil de 
samtidig avholde en konsert med artister som stiller opp frivillig for saken. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Prosjektet oppfyller følgende prioriterte kriterier:  
- er rettet mot publikum generelt 
- skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet 
- har en høy andel frivillig innsats 
 
Interessen for bærekraftig mat er økende, og bydelen har også engasjert seg for å fremme 
både økologisk dyrking, kortreist mat og bærekraftige handlevaner. Temaet er viktig, da 
matforbruket står for en betydelig del av vårt økologiske fotavtrykk. Demonstrasjon av 
vegetarisk grillmat vil kunne styrke nysgjerrighet og interesse for økt bruk av grønnsaker på 
bekostning av kjøtt. 
 
Vi vil legge til rette for at arrangementet kan avholdes på Haarklous plass, slik at det vil være 
med å styrke bydelens områdesatsning i Søndre Åsen. 
 
Administrasjonens anbefaling:  
Administrasjonen anbefaler at prosjektet støttes med kr 20 000.  
 
 



 
 

 

Søker:  SAIFF 

Prosjekttittel: Parsellprosjekt, dugnad på Sagene Torg og kildesortering hos SAIFF 

Søknadsbeløp: kr 43 500 
 
Prosjektbeskrivelse: 
Søknaden omfatter et miljøprosjekt med tre hovedelementer: 
- Engasjere minst 20 barn/ungdom/eldre med flerkulturell bakgrunn i jevnlige i aktiviteter 
knyttet opp til parsellen SAIFF fikk tildelt på Geitmyra i sommer. Økologiske metoder, 
sjekke ut interessen for egen kvinnegruppe 
- Dugnader på Sagene Torg: Videreutvikle den årlige mai-dugnaden til en «happening», med 
informasjon/foredrag/kurs om miljøbevissthet, dessuten dugnad i juni.  
- Miljøvennlig SAIFF: Innkjøp av utstyr for kildesortering både i kjøkkenet, i møtelokalene 
og utenfor inngangen til SAIFF. Sette opp en info.stand om miljøbevissthet i lokalene. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Prosjektet oppfyller følgende prioriterte kriterier:  
- er rettet mot barn (spesielt parsell-tiltaket) 
- har en høy andel frivillig innsats 
- skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet 
 
Prosjektet oppfyller i begrenset grad kriteriet om egenfinansiering når det gjelder rene 
penger, men har en høy andel frivillig innsats.. 
 
Økologisk urban dyrking er et viktig tema, og det er positivt med tilrettelegging for barn og 
en flerkulturell arena her. Videre er tilrettelegging for kildesortering i SAIFFs lokale et godt 
utgangspunkt for opplæring i miljøbevissthet og miljøvennlig atferd, til tross for at tiltaket 
ikke lenger kan sies å være spesielt innovativt. Ryddedugnadene på Sagene Torg er 
prisverdige tiltak, men administrasjonen anser potensialet for miljøinformasjon på disse 
arenaene for begrenset.  
 
Administrasjonen foreslår å gi tilskudd til kostnadene knyttet til parsellprosjektet og 
kildesortering/miljøinformasjon i SAIFFs lokaler, men begrensede midler tillater ikke 
tilskudd til miljøaktiviteter knyttet til ryddedugnadene i denne omgang. Vi anbefaler at 
ryddedugnadene knyttes til arbeidet med å fremme kildesorteringen, og forutsetter at 
størrelse og utforming av kildesorteringsutstyret tilpasses systemet som praktiseres av Oslo 
REN. 
 
Administrasjonens anbefaling:  
Administrasjonen anbefaler at prosjektet støttes med kr 25 000.  
 
 



 
 

 

Søker:  BJØLSEN BAKERI med flere 

Prosjekttittel: Møbelsnekring for skoleungdom – mestring og bærekraftige møbler 

Søknadsbeløp: kr 38 600 
 
Prosjektbeskrivelse: 
Formålet er å gi lokal skoleungdom en mulighet til å skape noe fra bunn med hendene, lære 
om gjenbruk og materialer, design, og bygging av møbler. Gjennom fire dager (4 lørdager) 
vil de være med en av initiativtakerne og en ekstra møbelsnekker på møbelverkstedet. De vil 
lære om gjenbruk av materialer, design, utførelse, og til slutt skape nye møbler. Det vil være 
i samarbeid med Bjølsen Bakeri, som vil være utfoldelsesarealet for møblene.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Prosjektet oppfyller følgende prioriterte kriterier:  
- er rettet mot ungdom, særlig de som sliter med ren teoretisk læring 
 
Prosjektet oppfyller ikke kriteriet om egenfinansiering, men stiller med lokaler, utstyr, 
gjenbruksmaterialer. Da tiltaket innebærer produksjon av innendørs møblement til en privat 
virksomhet, tilfredsstiller søknaden i begrenset grad kriteriet om at prosjektet skal være rettet 
mot publikum og nærmiljøet generelt. 
 
De økologiske/miljømessige perspektivene ivaretas ved bruk av gjenbruksmaterialer så langt 
det er mulig, samt ved at møblene bygges med materialer/standard som gjør dem holdbare 
over lang tid. Tiltaket kan imidlertid ha større positive sosiale effekter enn miljømessige.  
 
Administrasjonen anbefaler at prosjektet drøftes med bydelens barne- og ungdomsavdeling, 
f.eks med tanke på samarbeid om sommerjobb for ungdom. Søker bør også vurdere å søke 
om frivillighetsmidler i 2015. 
 
Administrasjonens anbefaling:  
Administrasjonen anbefaler at prosjektet ikke støttes med Grønne midler.  
 
 
 
Oppsummering: 
Bydelsadministrasjonen anbefaler at kr 70 000 bevilges til 3 prosjekter:  
 
Type søker Søkerens navn Anbefalt støttebeløp 
Organisasjon Miljøstiftelsen Bellona kr 25 000 
Organisasjon NOAH – for dyrs rettigheter kr 20 000 
Grønn gründer SAIFF kr 25 000 
Lokal næringdrivende BJØLSEN BAKERI med flere kr 0 

 Totalt kr 70 000 
 



 
 

Økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser: 
Forslag til vedtak er i henhold til det vedtatte budsjettet og har ingen organisatoriske 
konsekvenser, men det forventes store positive miljøkonsekvenser.  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. MILJØSTIFTELSEN BELLONA gis et tilskudd på kr 25 000.  
2. NOAH – for dyrs rettigheter gis et tilskudd på kr 20 000.  
3. SAIFF gis et tilskudd på kr 25 000. 
4. BJØLSEN BAKERI gis ikke tilskudd. 
 
 
BYDEL SAGENE 
 
Marius Trana 
bydelsdirektør 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift 
 
 
Trykte vedlegg:  
1. Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel 

Sagene 
2. Oversikt over alle 18 innkomne søknader 
3. Oversikt over støtte til 14 mindre prosjekter, administrativt behandlet 
4. De fire søknadene om midler som overstiger kr 20.000 
 



 
Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte 
til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene 
1. STØTTEORDNINGENS FORMÅL 
1.1. Å stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter (for 
definisjon se punkt 10.1.).  

2. KRITERIER  
Prosjektet må: 
2.1. Ha lokal forankring til Bydel Sagene og engasjere bydelens beboere 
2.2. Skape positiv lokal miljøeffekt 
2.3. Ha en start- og sluttdato 
Søknader som oppfyller følgende kriterier prioriteres: 
2.4. Prosjekter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper 
2.5. Prosjekter rettet mot publikum generelt, framfor private personer / grupper 
2.6. Prosjekter som er nyskapende og fremtidsrettet (for definisjon se punkt 10.3.) 
2.7. Søkerens grad av egenfinansiering (som for eksempel egenmidler, frivillige innsats, midler fra 

andre kilder, lokaler, donerte materialer) 
2.8. Prosjekter som skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet 
3. DET KAN SØKES OM TILSKUDD TIL  
3.1. Små eller større prosjekter utenom organisasjonens løpende aktiviteter. Eksempler inkluderer 

opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap (se pkt. 10.2.), 
arrangering av kurs og verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, 
miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall.  

3.2. Prosjektmidler til utredning og gjennomføring av prosjektet (iht. pkt. 3.1. og 10.5.). 

4. DET KAN IKKE SØKES OM TILSKUDD TIL 
4.1. Regulær drift av organisasjoner. 
4.2. Tiltak og aktiviteter som ikke primært engasjerer bydelens beboere. Prosjekter utenfor 

bydelens grenser må dokumentere hvordan bydelens innbyggere skal involveres og hvor stor 
andel av deltakerne som vil være fra bydelen. 

4.3. Prosjekter som allerede er gjennomført. 

5. DISSE KAN SØKE 
5.1. Organisasjoner og institusjoner 
5.2. Enkeltpersoner og uformelle grupper 
5.3. Næringsvirksomheter og grønne gründere (se pkt. 10.2.) 
5.4. Borettslag og sameier (se pkt. 10.4.) 
5.5. Bydel Sagenes tjenestesteder  

6. ØVRIGE BETINGELSER 



6.1. Prosjekter kan være kortsiktige (som foregår i regnskapsåret) eller langsiktige (som går ut 
over regnskapsåret). 

6.2. Søknader om tilskudd på mindre enn kr 20 000 kan behandles fortløpende og administrativt. 
Et begrenset beløp er avsatt til dette formålet. 

6.3. Søknader om tilskudd på mer enn kr 20 000 behandles av bydelsutvalget. 
6.4. Søknadene vil bli vurdert i forhold til norsk lov og eventuell diskriminerende praksis.  
6.5. Det kan sendes flere søknader per søker.  
6.6. Feilaktige eller mangelfulle opplysninger i søknaden vil kunne få følger for innsendt og 

senere søknader.  
6.7. For tilskudd på kr 100 000 eller mer kreves revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter. 

For øvrige søknader er det tilstrekkelig at leder av prosjektet og en til undertegner regnskap 
og rapporter.  

6.8. Dersom støtten går til enkelprosjekter og disse går med overskudd, skal bydelens 
saksbehandler informeres. Ubenyttede midler skal som hovedregel tilfalle bydelen. 

6.9. Vedtak skaper ikke presedens for behandlingen av fremtidige søknader. 
6.10. Saksbehandlingen er underlagt offentlighetsloven. De innsendte søknader med alle vedlegg 

er i utgangspunktet tilgjengelig for offentligheten. Under visse omstendigheter kan det bes 
om unntak for enkelte vedlegg. Ettersom dokumentene i første omgang offentliggjøres uten 
å bli lest, må forespørsel om unntak fra offentlig innsyn rettes i egen, separat henvendelse. 

6.11. Det kreves at søker registreres i Brønnøysundregisteret, med egen bankkonto. 

7. KRAV TIL SØKEREN 
7.1. Bydelens søknadsskjema skal benyttes for å søke tilskudd (se dokumentet “Søknadsskjema 

for tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter”).  
7.2. Prosjektets sluttrapport leveres senest én måned etter sluttdato og må inkludere regnskap.  

8. BEHANDLINGSPROSEDYRE 
8.1. Søknader kan bli sendt til administrasjonen før fristene for å få tilbakemelding og veiledning. 
8.2. For å få et bredest mulig vurderingsgrunnlag og en rettferdig behandling, vil søknadene 

fortrinnsvis bli behandlet samlet. Søknadsfristen er 1. februar med sannsynlig svardato i 
henholdsvis slutten av mars. (iht. pkt. 6.3). (siste setning her gjelder ikke utlysningen i 2014) 

8.3. Ved avslag på søknaden eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage 
på vedtaket etter forvaltningsloven § 28, andre ledd. Eventuell klage sendes Bydel Sagene og 
må være innsendt senest 3 uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. 

9. KONTROLL 
9.1. Bydelen skal ha adgang til innsyn i hvordan tilskuddet anvendes og vil kunne kreve 

nødvendig dokumentasjon i denne forbindelse. Det er etablert egne rutiner for intern kontroll 
av saksbehandlingen. 

10. DEFINISJONER OG BETINGELSER FOR SPESIFIKKE SØKERE 
10.1. Grønne tiltak og aktiviteter defineres som praktiske tiltak som retter seg mot å endre praksis 

(handlinger, adferd og/eller problemstillinger) som per i dag ikke er bærekraftige, ved å 
fremme miljømessige alternativer og engasjement for slike. 

10.2. Sosialt entreprenørskap defineres som bruk av gründerprinsipper til å organisere, skape og 
forvalte en sosial virksomhet for å løse samfunnsutfordringer. Vanlige gründere måler 
vanligvis resultater i forhold til overskudd og avkastning mens sosiale gründere tar også 
hensyn til sosiale, kulturelle og miljømessige påvirkninger. I denne støtteordningen vil 
grønne gründere, det vil si sosiale gründere som satser på positive miljøpåvirkninger, bli 



prioritert.  
10.3. Nyskapende og fremtidsrettet defineres som prosjekter som skal gjennomføre tiltak som ikke 

tidligere har blitt gjennomført lokalt/nasjonalt (pilotprosjekter), eller tiltak som skaper noe 
nytt og har dokumenterte virkninger.  

10.4. Midler for borettslag og sameier. Dersom borettslag eller sameier søker om midler til fysiske 
forbedringer av utearealer, må søkeren stille med minimum 50 % prosjekteringsmidler i 
egenfinansiering. Samtidig må borettslaget/sameiet forplikte seg til å vise fram prosjektet til 
nærliggende borettslag og sameier, for eksempel ved å holde informasjonsmøter og/eller 
omvisninger.  

10.5. Midler til lønn/honorar/spesialister. Søkeren må angi en timepris og antall timer som kreves 
for å gjennomføre prosjektet. 
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GRØNNE MIDLER HØST 2014: SØKNADER BEHANDLET AV 

KON-AVDELINGEN:

Organisasjon D
o

k
n

r

K
a

te
g

Prosjekt tittel Formål A
n

ta
ll

Prosjektets 

totalbeløp Søker om

Egenfinansiering 

(og andre kilder)

Andel 

egenfinansiering Forslag Bakgrunnsinformasjon

Stiftelsen 

Geitmyra 

matkultur-

senter for barn

O
R

G

Økologisk dyrking i 

byen – 

nybegynnerkurs i 

urban dyrking

Øke interessen for og kunnskapene om økologisk dyrking i Oslo. 

Vise at det er mulig å dyrke mat selv om du bor midt i byen. Vi 

forventer at deltagerne i tillegg til å dyrke mat selv, i større grad vil 

handle økologisk og vil være mer miljøbevisste etter å ha deltatt på 

vårt kurs.

1 31 500 19 500 12 000 38,10 % 19 500

Kursrekke med fem kurskvelder for familier som vil dyrke i byen. 

Både teoretisk og praktisk. Hva trengs for å lykkes med 

dyrkingen? Forskjellene mellom økologiske og konvensjonelle 

dyrkingsmetoder. Inntil 15 deltakere per kurs. Deltakerne får 

utlevert veiledningsmateriell, såjord, potter og et utvalg frø som 

de kan så hjemme.

NOAH – for 

dyrs rettigheter

O
R

G

Vegetarmat- og 

musikkarrangement 

Inspirere innbyggere og det generelle publikum i Bydel Sagene til å 

spise mer plantebasert mat, og stimulere til økt miljøengasjement- 

og kunnskap rundt maten vi spiser.

1 30 000 25 000 5 000 16,67 % 20 000

En vegetarstand med smaksprøver i Bydel Sagene i forkant av 

neste års grillsesong for å inspirere og motivere bydelens 

innbyggere til å ta sunne og grønne matvalg. Under 

arrangementet ønsker vi holde konserter ved å leie inn frivillige 

artister 

SAIFF

O
R

G

Parsellprosjekt, 

dugnad på Sagene 

Torg og kildesortering 

hos SAIFF

Minst 20 barn/ungdom/eldre med flerkulturell bakgrunn deltar jevnlig 

i aktiviteter knyttet opp til parsellen. Dugnaden: «happening», med 

informasjon/foredrag/kurs om miljøbevissthet. Utstyr for 

kildesortering både i kjøkkenet og lokaler til SAIFF + info.stand.

1 43500 41 500 2 000kr                    4,60 % 25 000kr           

SAIFF fikk sommeren 2014 tildelt en parsell på Geitmyra.

Denne sesongen har den vært fordelt mellom SAIFFs ulike

medlemsorganisasjoner. Gruppene har prøvd seg fram, og har

nå erfaring som legges til grunn for videre prosjekter. Forventer

at årlige dugnader skal øke respekten for utearealene rundt

SAIFF, slik at det blir mer naturlig for brukere å holde

nærområdet ordentlig. Kildesortering: forventer at brukerne skal

implementere kildesortering både hjemme og offentlige steder i

bydelen. 

Sagene 

frivilligsentral

O
R

G

Utstyre frivillige 

handlere med 

bærenett

Gjennom å utstyre våre frivillige med bærenett så ønsker vi å rette 

fokus på miljøbevissthet og gjenbruk. I tillegg handler våre frivillige 

for innbyggere i Sagene bydel og ved å utstyre de med bærenett 

kan vi synliggjøre miljøengasjement. Samtidig vil det også gi  

frivilligsentralen reklame i nærmiljøet. 

1 23000 20 000 3 000kr                    13,04 % 12 000kr           

Målgruppe: De frivillige, våre brukere og de vi hjelper. 

Frivilliggruppen er en blandet gruppe av ungdommer, voksne og 

eldre, og prosjektet får en bred målgruppe. De vi handler for er 

stort sett eldre. Et miljørettet mål og bevisstgjøring i forhold til 

bruk av bærenett i stede for valg av plastposer til handling og 

annet. 

Miljøstiftelsen 

Bellona

O
R

G

Skolebesøk og 

foredrag for elever, 

lærere og AKS + 

materiell + involvering 

av skolene på 

bydelsdag, 

Ruskenaksjon o.l.

Målsettingen med Bellonas arbeid i Bydel Sagene er å øke særlig 

ungdoms engasjement og interesse for bærekraftig utvikling og 

kunnskap om miljø- og klimautfordringer. 

1 90 000 70 000kr              20 000kr                  22,22 % 25 000kr           

Bellona ønsker å styrke kunnskapen og engasjementet hos et 

bredt publikum i Bydel Sagene, med særlig fokus på barn og 

unge. Dette skal være med å utløse større bevissthet rundt 

egne levevaner, med blant annet økt bevissthet i forhold til eget 

forbruksmønster, reisevaner, avfallshåndtering, energibruk m.m. 

Gjennom skolen skal vi nå elever, lærere, ansatte, deres venner 

og familie. Sammenlignet med fjoråret ønsker vi å nå ut til enda 

flere i dette skoleåret.

Sum 5 .

i % av alle
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Lotta Kagg
E

N
K

Arkitekturhistoriske 

vandringer på Sagene

Målet med prosjektet å øke folks kunnskap om Sagene bydels 

historie og arkitektur. Dette kan igjen føre til at lokalbefolkningen blir 

mer opptatt av og glad i sin bydel.

1 17 500 17 500kr              -kr                            0,00 % -kr                     

Nærperspektiv: - Sagene i tiden; et utmarksområde blir til bydel 

(ca. 1500 - ca. 1950). - Arkitekturanalyser; fasader – stil. - 

Byplanlegging og bydelsstruktur på Sagene. – Lokalhistorie. 

Større perspektiv: - Sagene påvirkes av Europas tidsånd 

gjeldende blant annet industrialisering og urbanisering; hvordan 

vises tidsåndens arkitektoniske strømninger i arkitektur på 

Sagene?

Guro Alette 

Elvenes og 

Kjell Salbuvik

E
N

K

 Formidling til barn og 

unge: dyrking av 

matnyttige og vakre 

vekster, læring om og 

dyrke planter til 

insekter

Prosjektene forventes å vekke interesse for dyrking og 

permakulturprinsipper i elever og studenter og dem som går forbi 

visningshagen

1 7 000 7 000kr                -kr                            0,00 % 2 000kr             

Invitere til samarbeid med Sagene- og Bjølsen skole: 

kjøkkenhage i Geitmyra skolehage. Ønsker også å etablere en 

hage på en nå ubrukt tomt like ved Badebakken bussholdeplass 

på Voldsløkka. Denne vil rettes mot studenter i Bjølsen 

studentby, som kan få pallekarm til dyrking.

Sum 2 .

i % av alle

Mor Gohjertas 

barnehage, Hus 

2

B
T

Dyrking av spiselige 

vekster i barnehagen

Vi har som en målsetning i vår plan i forhold til Miljøfyrtårn å dyrke 

spiselig grønt i barnehagen. Dette miljømålet har sin bakgrunn i 

personalets ønsker og engasjement. Barnehagens barna bor i all 

hovedsak i leiligheter og har svært begrenset mulighet til å oppleve 

og erfare dyrking 1 22 000kr              10 000kr              12 000kr                  54,55 % 8 000kr             

Vi ønsker å flytte prydbusker for å skape lekearenaer for barna. 

Der buskene har stått vil vi plante noen bærbusker, ha enliten 

grønnsakshage og noen urter. Til dette trenger vi jord, kompost 

og noen bærbusker.

Lilleborg skole 

og AKS

B
T

Gjestebud i 

skolehagen på 

Geitmyra

Målet er at elevene lærer om matkultur, kortreist mat, historien til 

skolehagen i bydelen vår og fremmer det sosiale miljøet på skolen 

og i nærmiljøet. I tillegg at vi styrker arenaen skole-hjem samarbeid.

1 18 000kr              18 000kr              -kr                            0,00 % 10 000kr           

Den historiske hagen – byhageliv de siste hundre år. Gjennom 

dyrkning, undervisning, høstning og tilberedning av mat lager vi 

et gjestebud i skolehagen vår på Geitemyra. Vi inviterer 

foresatte til en åpen dag hvor vi spiser mat og opplever noe av 

det eleven har lært i perioden. Egenandel i form av egne lokaler.

Kongsberg-gata 

bhg

B
T

Lavvo i Maridalen Barna skal bli enda gladere i skogen og oppleve den i all slags vær 

og vind.

1 20 000kr              20 000kr              -kr                            0,00 % -kr                     

Slik at vi på kalde dager kan oppholde oss lenger på tur i 

skogen. Hvis vi får muligheten til å gå inn og varme oss litt. Vi er 

jo så heldige å ha 54 bussen rett utenfor porten så det å komme 

seg opp dit er enkelt for oss. (søknaden kom inn 1 uke etter 

fristen)

Margarinfabrikk

en barnehage 

B
T

Langsiktig 

miljøprosjekt, nå 

inspirasjonsopplegg, 

videreutvikling av 

kildesorteringen og 

kunstutstilling basert 

på gjenbruk

Vårt mål er at barn og voksne i Margarinfabrikken skal lære å 

kildesortere, tenke langsiktig når det gjelder forbruk, spare strøm, 

plante for eget forbruk (og ved det også få innblikk i hvordan naturen 

fungerer) og tenke gjenbruk. Arrangerer kunstutstilling på vinteren, 

der vi fra i år og i fremtiden ønsker vi et enda større 

gjenbrukstankegang.

1 23 000kr              20 000kr              3 000kr                    13,04 % 10 000kr           

Søker midler til: Inspirasjon (kursholder, studietur eller besøk). Vi 

er i en prosess der vi leter etter mulige inspirasjonskilder. 

Søppelkasser med farger til alle baser og kjøkken i begge bygg,  

for å videreutvikle kildesorteringen i barnehagen.

Sum 4

i % av alle
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Gruten AS
G

G
Utnyttelse av byens 

kaffeavfall - kursserie 

på Sagene i 2015

Målsetningen til Gruten AS er å  være en innovativ og lokalt 

forankret bedrift som skaper nye verdier av byens kaffeavfall! Skal 

tilby spennende produkter og bidra til økt kunnskap og bevissthet 

om kaffegrut som en ubrukt og nyttig ressurs. 

1 27 100 18 790kr              8 130kr                    30,00 % 18 000kr           

Foreløpig/arbeidstittel for de fire kursene: 1) Den fantastiske 

kaffegruten (et introduksjonskurs om å lære å bruke kaffegrut i 

hagen og i hjemmet), 2) Lær å lage kaffeskrubbsåpe (et praktisk 

kurs om metoden for å lage naturlig såpe), 3) Dyrking av 

østerssopp i kaffegrut (å dyrke gourmet østerssopp i kaffegrut), 

4) Meitemarkkompostering med kaffegrut (kompostering og 

hvordan kaffegrut kan hjelpe til for å produsere flott gjødsel for 

plantene, deltagere får lage sin egen kompostbinge).

IntoLife

G
G

Lavt karbonfotavtrykk 

og sunn matlaging - 

kurs

Hjelpe grupper i Sagene-samfunnet med å få ferdigheter i å spise 

mer miljøvennlig og sunn mat, og også spare penger. Fire kurs i 

samarbweid med Sagene frivilligsentral skal bidra til å utvikle mer 

forståelse og ferdigheter, slik at deltakerne kan bruke dette hjemme 

og med sine venner og familier.

1 26 750kr              15 750kr              11 000kr                  41,12 % 15 000kr           

Fire kurs for opptil 10 personer per kurs. Informasjon om 

miljøkonsekvensene av den maten vi spiser, og et praktisk kurs 

der vi lager og spiser «lav karbon fotavtrykk»-mat sammen. 

Dessuten nformasjonspakker med noen «mindre kjøtt»-

oppskrifter som har et lavt karbonfotavtrykk og høy ernæring. 

Tips for å spare penger. Sagene frivilligsentral vil leie ut kjøkken 

og kafé for disse kursene, og vil tilby kurset til folk som bruker 

deres tjenester. Dette skal omfatte familier og unge. 

Sum 2

i % av alle

Det Glade 

kvartal 1 

borettslag!

B
S

Grønt og godt Vi vil bidra til å skape et lokalt, engasjert fellesskap, et tryggere og 

grønnere nærmiljø for barna våre og et håp om litt mindre ensomhet 

blant våre enslige og eldre. Vi vil gjøre det litt grønnere og 

koseligere rundt oss, skape et grønnere borettslag på flere måter. 

1 40 000 20 000kr              20 000kr                  50,00 % 14 500kr           

Vi vil lage en «grønt gruppe» som vil ha ansvaret for å ta vare 

på plantene og fordele oppgaver. I april vil vi avholde en «grønn 

dugnad» hvor vi potter, planter og sår, klipper, fester kasser, 

setter ut stoler og bord osv. To «grøntsamlinger» i løpet av 

sesongen. Vi vil  gjerne ha dyrkekasser til urter og nyttevekster. 

Store potter til busker og trær. Vi vil kjøpe inn og sette ut stoler 

og bord i fellesarealene, så uteplassene blir steder man gjerne 

vil oppholde seg. 

Sum 1

i % av alle

LiBe Fair Living

N
V

Markedsføring av 

butikken LiBe Etisk 

Mote i bydelen

Innbyggerne i bydelen skal vite om at det finnes et etisk alternativ 

når det gjelder mote og klær

1 12 900 10 000kr              2 900kr                    22,48 % -kr                     

Etablerte butikken LiBe Fair Living i mai 2007 i Kr.sand, som en 

etisk konseptbutikk med klær, interiør, assessories. Alle varer er 

produsert etter Fair Trade prinsipper. Valgte i sommer å lansere 

nettbutikken www.etiskmote.no, og samtidig flytte butikken til 

Sagene. Opplysning til kunder om Fair Trade og viktigheten av å 

velge dette, hvilken forskjell økologisk bomull kontra vanlig 

bomull har å si for jorda vår, og for arbeiderne som arbeider 

med bomullen, og ikke minst i kampen mot fattigdom. Trenger litt 

midler til markedsføring for å gjøre butikken og konseptet kjent 

blant innbyggerne i bydelen.

Maria Therese 

Fernander Smit

N
V

Barneatelier som 

forbereder 

påfuglparade i påsken

Jeg forventer et fargerikt og lykkelig resultat i form av deltagernes 

enkelte prestasjoner, samt en glede ove r å ha skapt noe- en 

parade eller en fest- sammen med andre i en gruppe. Denne gleden 

og alt arbeidet under og frem til sluttresultat vil være det vi viser 

frem til bydelen

1 27 100kr              19 500kr              7 600kr                    28,04 % -kr                     

Målgruppe: Alle aldre, men interessen er vel størst fra 5-12 år.  
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Bjølsen Bakeri 

med flere

N
V

Møbelsnekring for 

skoleungdom - 

mestring og 

bærekraftige møbler

Programmets formål er å gi lokale skoleungdom en mulighet til å 

skape noe fra bunn med hendene, lære om gjenbruk og materialer, 

design, og bygging av møbler. Gjennom fire dager (4 lørdager) vil 

de være med Oscar og en ekstra møbelsnekker på 

møbelverkstedet. De vil lære om gjenbruk av materialer, design, 

utførelse, og til slutt skape nye møbler. Det vil være i samarbeid 

med Bjølsen Bakeri, som vil være utfoldelsesarealet for møblene. 

Dette vil være ideelt for ungdom som sliter med ren teoretisk læring. 

1 38 600kr              38 600kr              -kr                            0,00 % -kr                     

Egenfinansiering i form av lokaler, utstyr, gjenbruk av 

materialer,mat og drikke.

April Arkitekter 

AS

N
V

Løk for strøk Formålet er å gjøre folk flest oppmerksomme på hvor lett det er å 

dyrke mat på lite plass uten for mye arbeid, og å inspirere folk til å 

selv sette i gang med dyrking av matvekster, med utgangspunkt i 

Sagene bydel

1 47 000kr              20 000kr              27 000kr                  57,45 % 18 000kr           

En installasjon med beplantning av flerårige spisevekster av 

arten Allium (løkplanter). Alle deler av plantene er spiselige, 

både røtter, blader og blomster, og de forskjellige undertypene 

har stor variasjon mht. farge, form, størrelse og smak. Noen 

typer løk er mer kjente enn andre; som kepaløk, rødløk og 

gressløk. Noen av dem er flerårige i nordlige strøk, og svært 

robuste. Med riktig utvalg av løk kan man ha blomstrende Allium 

fra april/mai til oktober.

Sum 4

i % av alle

Totaler 18 544 950kr            411 140kr           133 630kr               197 000kr         

Budsjett 200 000

Beløp avsatt til annonsering 3 000

Midler til små prosjekter 127 000

Midler til større prosjekter 70 000  

                                                                     Kategorier:

Organisasjoner og institusjoner (ORG)

Enkeltpersoner (ENK)

Bydelens tjenestesteder (BT)

Grønne gründere (GG)

Borettslag og sameier (BS)

Næringvirksomheter (NV)
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Grønne midler 2014 – innstilling, søknader på 0 – 20.000 kroner        Vedlegg 3 
Søker Tittel Formål Beskrivelse Innstilling Søker om Tildeles 

Stiftelsen 
Geitmyra 
matkultur-senter 
for barn 

Økologisk 
dyrking i byen – 
nybegynnerkurs 
i urban dyrking 

 

Øke                   
                         
                               
                             
bor midt i byen. Vi forventer at 
deltagerne i tillegg til å dyrke 
mat selv, i større grad vil handle 
økologisk og vil være mer 
miljøbevisste etter å ha deltatt 
på vårt kurs. 

Kursrekke med fem 
kurskvelder for familier. 
T                          
                        
dyrkingen? Forskjellene 
mellom økologiske og 
konvensjonelle 
dyrkingsmetoder. Inntil 15 
deltakere per kurs. 
V                             
                            
      s hjemme. 

Rettet mot barn og unge, 
teori og praksis, 
veiledning og utstyr som 
gir kort vei til praksis for 
kursdeltakerne. Bevilges 
under forutsetning om at 
minst 50 % av plassene 
fylles av deltakere fra 
Bydel Sagene. 

 

19 500 

 
19 500 

 

Sagene 
frivilligsentral 

 

Utstyre frivillige 
handlere med 
bærenett 

 

Gjennom å utstyre våre frivillige 
med bærenett så ønsker vi å 
rette fokus på miljøbevissthet og 
gjenbruk. Bevisstgjøring i 
forhold til bruk av bærenett i 
stedet for valg av plastposer til 
handling og annet. Frivillige 
handler for innbyggere i Sagene 
bydel og ved å utstyre dem med 
bærenett kan vi synliggjøre 
miljøengasjement + gi 
frivilligsentralen reklame i 
nærmiljøet.  

Målgruppe: De frivillige, våre 
brukere og de vi hjelper. 
Frivilliggruppen er en blandet 
gruppe av ungdommer, 
voksne og eldre, og prosjektet 
får en bred målgruppe. De vi 
handler for er stort sett eldre.  

Rettet bl.a. mot eldre og 
utsatte grupper, praktisk 
alternativ til bruk og kast, 
peker mot redusert 
ressursforbruk og 
forurensning. Synlig for 
omgivelsene, levende 
markedsføring av frivillig 
innsats for utsatte 
grupper.  

 

20 000 

 
12 000 

 

Lotta Kagg 

 
Arkitekturhistoris
ke vandringer 
på Sagene 

 

Målet med prosjektet å øke folks 
kunnskap om Sagene bydels 
historie og arkitektur. Dette kan 
igjen føre til at lokalbefolkningen 
blir mer opptatt av og glad i sin 
bydel. 

Nærperspektiv: - Sagene i 
tiden; et utmarksområde blir 
til bydel. Arkitekturanalyser; 
fasader – stil. - Byplanlegging 
og bydelsstruktur på Sagene. 
– Lokalhistorie. Større 
perspektiv: - Sagene påvirkes 
av Europa. 

Temaet faller utenfor 
ordningen Grønne midler. 

 

17 500 

 
0 

Guro Alette 
Elvenes og Kjell 
Salbuvik 

 

Formidling til 
barn og unge: 
dyrking av 
matnyttige og 
vakre vekster, 
læring om og 
dyrke planter til 

Prosjektene forventes å vekke 
interesse for dyrking og 
permakulturprinsipper i elever 
og studenter og dem som går 
forbi visningshagen. 

 

Invitere til samarbeid med 
Sagene- og Bjølsen skole: 
kjøkkenhage i Geitmyra 
skolehage. Ønsker også å 
etablere en hage på en nå 
ubrukt tomt like ved 
Badebakken bussholdeplass 

Rettet mot barn og unge. 
Kr 2.000 øremerkes 
Geitmyra-prosjektet. 
Voldsløkka-prosjektet er 
ikke avklart ennå med 
grunneier, og vi kan derfor 
ikke gi støtte til dette.  

7 000 

 
2 000 

 



insekter 

 

på Voldsløkka, rettet mot 
studenter i Bjølsen studentby, 
som kan få pallekarm til 
dyrking. 

 

Mor Gohjertas 
barnehage, Hus 2 

 

Dyrking av 
spiselige vekster 
i barnehagen 

 

Mål i vår Miljøfyrtårn-plan å 
dyrke spiselig grønt i. Det har 
sin bakgrunn i personalets 
ønsker og engasjement. Barna 
bor i all hovedsak i leiligheter og 
har svært begrenset mulighet til 
å oppleve og erfare dyrking. 

Vil flytte prydbusker for å 
skape lekearenaer for barna. 
Der buskene har stått, vil vi 
plante noen bærbusker, ha en 
liten grønnsakshage og noen 
urter. Trenger jord, kompost 
og noen bærbusker. 

Rettet mot barn. Høy 
andel frivillig innsats, 
jordnært prosjekt, høy 
grad av egenfinansiering  

 

10 000 

 
8 000 

 

Lilleborg skole og 
AKS 

 

Gjestebud i 
skolehagen på 
Geitmyra 

 

Målet er at elevene lærer om 
matkultur, kortreist mat, 
historien til skolehagen i bydelen 
vår og fremmer det sosiale 
miljøet på skolen og i 
nærmiljøet. I tillegg at vi styrker 
arenaen skole-hjem samarbeid. 

 

Den historiske hagen – 
byhageliv de siste hundre år. 
Gjennom dyrkning, 
undervisning, høstning og 
tilberedning av mat lager vi et 
gjestebud i skolehagen vår på 
Geitemyra. Vi inviterer 
foresatte til en åpen dag hvor 
vi spiser mat og opplever noe 
av det elevene har lært. 
Egenandel i form av egne 
lokaler. 

Rettet mot barn og unge, 
forankring i hjemmene 
ved å invitere foresatte. 
Teori og praksis.  

 

18 000 

 
10 000 

 

Kongsberg-gata 
bhg 

 

Lavvo i 
Maridalen 

 

Barna skal bli enda gladere i 
skogen og oppleve den i all 
slags vær og vind. 

 

Slik at vi på kalde dager kan 
oppholde oss lenger på tur i 
skogen om vi kan gå inn og 
varme oss litt. Vi er jo så 
heldige å ha 54-bussen rett 
utenfor porten så å komme 
seg opp dit er enkelt for oss. 

Mangler egenfinansiering. 
Mager søknad. Formålet 
er godt, men ikke midt i 
blinken for kriteriene for 
Grønne midler.  

 

20 000 

 
0 

 

Margarinfabrikken 
barnehage  

 

Langsiktig 
miljøprosjekt, nå 
inspirasjons-
opplegg, 
videreutvikling 
av 
kildesorteringen 
og kunstutstilling 
basert på 
gjenbruk 

Barn og voksne i 
Margarinfabrikken skal lære å 
kildesortere, tenke langsiktig når 
det gjelder forbruk, spare strøm, 
plante for eget forbruk (og slik få 
innblikk i hvordan naturen 
fungerer) og tenke gjenbruk. 
Arrangerer kunstutstilling på 
vinteren, der vi fra i år og i 
fremtiden ønsker en enda større 
gjenbrukstankegang. 

Søker midler til: Inspirasjon 
(kursholder, studietur eller 
besøk). Vi er i en prosess der 
vi leter etter mulige 
inspirasjonskilder. 
Søppelkasser med farger til 
alle baser og kjøkken i begge 
bygg, for å videreutvikle 
kildesorteringen i 
barnehagen. 

Rettet mot barn. 
Inspirasjonsarbeid er bra, 
men en uforløst idé her. 
Øremerker derfor støtten 
til utstyr for kildesortering, 
som er praktisk og 
pedagogisk miljøarbeid i 
barnehagen.  

 

20 000 

 
10 000 

 

Gruten AS Utnyttelse av Målsetningen til Gruten AS er å  Arbeidstitler for kursene: 1) Innovativt, framtidsrettet. 18 790 18 000 



 byens 
kaffeavfall - 
kursserie på 
Sagene i 2015 

være en innovativ og lokalt 
forankret bedrift som skaper nye 
verdier av byens kaffeavfall! 
Skal tilby spennende produkter 
og bidra til økt kunnskap og 
bevissthet om kaffegrut som en 
ubrukt og nyttig ressurs.  

 

Den fantastiske kaffegruten 
(et intro.kurs om å lære å 
bruke kaffegrut i hagen og i 
hjemmet), 2) Lær å lage 
kaffeskrubbsåpe (metoden for 
å lage naturlig såpe), 3) 
Dyrking av østerssopp i 
kaffegrut 4) Meitemark-
kompostering med kaffegrut. 

Ressursforvaltning 
gjennom avfall som 
ressurs. Nytt og litt 
overraskende tema for 
mange. Spesielt 
rekruttering i Søndre 
Åsen, og knyttes til 
områdesatsningen der. 

 

  

IntoLife 

 
Lavt 
karbonfotavtrykk 
og sunn 
matlaging - kurs 

 

Hjelpe grupper i Sagene-
samfunnet med å få ferdigheter i 
å spise mer miljøvennlig og 
sunn mat, og også spare 
penger. Fire kurs i samarbeid 
med Sagene frivilligsentral skal 
bidra til å utvikle mer forståelse 
og ferdigheter, slik at deltakerne 
kan bruke dette hjemme og med 
sine venner og familier. 

 

Fire kurs for opptil 10 
personer per kurs. Om 
miljøkonsekvensene av 
maten, og et praktisk kurs der 
vi lager og spiser «lav karbon 
fotavtrykk»-mat. Info.pakker 
med noen «mindre kjøtt»-
oppskrifter med lavt 
karbonfotavtrykk og høy 
ernæring. Tips for å spare 
penger. Sagene friv.sentral 
leier ut kjøkken/ kafé for 
kursene, og vil tilby kurset til 
sine bukere. Dette omfatter 
familier og unge.  

Viktig bærekraft-tematikk, 
noe overraskende for 
mange. Teori og praksis 
hånd i hånd. Positivt 
samarbeid med Sagene 
friv.sentral.  

 

15 750 

 
15 000 

 

Det Glade kvartal 
1 borettslag! 

 

Grønt og godt 

 
Vi vil bidra til å skape et lokalt, 
engasjert fellesskap, et tryggere 
og grønnere nærmiljø for barna 
våre og et håp om litt mindre 
ensomhet blant våre enslige og 
eldre. Vi vil gjøre det litt 
grønnere og koseligere rundt 
oss, skape et grønnere 
borettslag på flere måter.  

 

Vil lage en «grønt gruppe» 
som vil ha ansvaret for å ta 
vare på plantene og fordele 
oppgaver. I april vil vi avholde 
en «grønn dugnad» hvor vi 
potter, planter og sår, klipper, 
fester kasser, setter ut stoler 
og bord osv. To 
«grøntsamlinger» i løpet av 
sesongen. Vi vil gjerne ha 
dyrkekasser til urter og 
nyttevekster. Store potter til 
busker og trær. Kjøpe inn 
stoler/bord i fellesarealene, 
for attraktive uteplasser.  

Rettet bl.a. mot barn og 
unge. Sosialt og fysisk 
miljø går hånd i hånd her, 
men da Grønne midler 
vesentlig er knyttet til 
ressursforvaltning og 
økologi, er støtte til 
møblering ikke aktuelt. 
Beløpet øremerkes derfor 
dyrkingskasser og planter, 
jord, frø. Det forutsettes at 
tilstøtende borettslag 
inviteres til visning, f.eks. 
på siste «grøntsamling». 

 

20 000 

 
14 500 

 

LiBe Fair Living 

 
Markedsføring 
av butikken LiBe 
Etisk Mote i 

Innbyggerne i bydelen skal vite 
om at det finnes et etisk 
alternativ når det gjelder mote 

Etablerte butikken LiBe Fair 
Living i 2007, som en etisk 
konseptbutikk med klær, 

Hovedvekt på Fairtrade, 
men også et økologisk 
perspektiv. Viktig 

10 000 

 
0 



bydelen.  

 
og klær. Opplysning til kunder 
om Fair Trade og viktigheten av 
å velge dette, hvilken forskjell 
økologisk bomull kontra vanlig 
bomull har å si for jorda vår, og 
for arbeiderne som arbeider 
med bomullen, og ikke minst i 
kampen mot fattigdom. 

interiør, assessories. Alle 
varer produsert etter Fair 
Trade-prinsipper. Lansere i 
sommer nettbutikken 
www.etiskmote.no, og 
samtidig flytte til Sagene.  

bærekraft-tematikk. Men 
generell 
markedsføringsstøtte er 
på siden av kriteriene for 
Grønne midler. 

Maria Therese 
Fernander Smit 

 

Barneatelier 
som forbereder 
påfuglparade i 
påsken 

 

Forventer et fargerikt og lykkelig 
resultat i form av deltagernes 
enkelte prestasjoner, samt en 
glede over å ha skapt noe- en 
parade eller en fest- sammen 
med andre i en gruppe. Denne 
gleden og alt arbeidet under og 
frem til sluttresultat vil være det 
vi viser frem til bydelen. 

Målgruppe: Alle aldre, men 
interessen er vel størst fra 5-
12 år.   
 

Temaet faller utenfor 
ordningen Grønne midler. 
Anbefales å søke 
frivillighetsmidler 2015. 

 

19 500 

 
0 

April Arkitekter 
AS 

 

Løk for strøk 

 
Formålet er å gjøre folk flest 
oppmerksomme på hvor lett det 
er å dyrke mat på lite plass uten 
for mye arbeid, og å inspirere 
folk til å selv sette i gang med 
dyrking av matvekster, med 
utgangspunkt i Sagene bydel 

 

En installasjon med 
beplantning av flerårige 
spisevekster av arten Allium 
(løkplanter). Alle deler av 
plantene er spiselige og de 
forskjellige undertypene har 
stor variasjon mht. farge, 
form, størrelse og smak. 
Noen er mer kjente enn 
andre; som kepaløk, rødløk 
og gressløk. Noen er flerårige 
i nordlige strøk, og svært 
robuste. Med riktig utvalg kan 
man ha blomstrende Allium 
fra april/mai til oktober. 

Kreativ innfallsvinkel til 
temaet urban dyrking. 
Synlig prosjekt, høy grad 
av egenfinansiering. 
Estetikk og nytte hånd i 
hånd. Bydelen vil 
samarbeide om å finne 
egnet lokalisering, f.eks. 
Haarklous plass, 
Trikkestallen eller Oskar 
Braatens plass. 

 

20 000 

 
18 000 

 

SUM     236 040 127 000 

 

For seint mottatt søknad: 10 dager etter fristen mottok vi en søknad om kr 19.500 fra FAU Lilleborg skole til «Blomsterglede i Vogts gate» - 

planting av blomster på fortauene. Søknaden måtte avvises da saksbehandlingen på det tidspunktet var nær sin avslutning. Bydelsadm er 

imdlertid kjent med prosjektet, og vil i samarbeid med FAU og andre aktører søke å finne finansiering for dette arbeidet. Søknad om 

frivillighetsmidler i 2015 kan være en av flere muligheter. 



Søknadsskjema for tilskudd til 
grønne tiltak og aktiviteter 

 
Ved innsendelse av søknaden bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for 
tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider www.bsa.oslo.kommune.no 
eller ved hevendelse til bydelen postmottak@bsa.oslo.kommune.no. 

IDENTIFISERING AV SØKEREN 
 

Type søker  
 

Miljøstiftelsen Bellona, organisasjon  

Fornavn på ansvarlig   Halfrid 

Etternavn på ansvarlig Hagemoen 

Adresse Maridalsveien 17B 

Postnummer 0178 

Sted Oslo 

E-postadresse halfrid@bellona.no 

Telefonnummer 95766269 

Evt. organisasjonsnummer 948778599 

Bankkontonummer 6045 05 32759 

Evt. annen kontaktperson Karl Kristensen 

Evt. annen kontaktpersons e-postadresse karl@bellona.no 

Antall personer bak søknaden 4 

PROSJEKTSAMMENDRAG 
 

PROSJEKTSVARIGHET 
Startdato for prosjektet  20.10.2014 

Sluttdatoen for prosjektet  20.06.2015 

 
 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

Prosjektets formål: 

Bellonas overordnede mål er å opplyse og engasjere til et fornybart, forurensningsfritt og mer bærekraftig 
samfunn.  
 
Målsettingen med Bellonas arbeid i Bydel Sagene er å øke særlig ungdoms engasjement og interesse for 
bærekraftig utvikling og kunnskap om miljø- og klimautfordringer.  
 
Bellona ønsker å sette kommende generasjoner enda bedre i stand til å få på plass løsninger på dagens og 
morgendagens mange miljøutfordringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Kunnskap om samspillet i naturen er en forutsetning for å kunne ta reflekterte og gode valg. I tillegg er 
kunnskap om og forståelse for fotavtrykket som vårt forbruk av varer og tjenester setter med tanke på 
klimaendringer, forurensning og spredning av miljøgifter, ødeleggelse av det biologiske mangfoldet og 
økende ressursknapphet helt avgjørende. 

http://www.bsa.oslo.kommune.no/
mailto:postmottak@bsa.oslo.kommune.no


 

Målgruppe: 

Vi ønsker å styrke kunnskapen til elever, lærere, foreldre og privatpersoner i Bydel Sagene. Prosjektet har 
som mål å bidra til å nå bydelens mål om en grønn og bærekraftig bydel med engasjerte, bevisste og 
ansvarsfulle innbyggere.  
 
For å oppnå dette vil vi i dette prosjektet prioritere skolene og de unge i bydel Sagene. Engasjerte og 
opplyste barn fører ofte til engasjerte og opplyste foreldre og venner. 

 

Bellonas erfaringer knyttet til dette prosjektet og hvordan vi kan måle den lokale miljøeffekten av dette 
prosjektet 

Bellona hadde gleden av å delta i dette arbeidet i fjor. Ved hjelp av bydel Sagenes Grønne midler har vi 
gjennom skoleåret 2013/2014 besøkt en rekke skoler, deltatt på arrangement i regi av Bydelen og holdt 
foredrag for bydelens elever og lærere.  

Midtveis i fjorårets prosjektperiode utvidet vi målgruppen til å gjelde barneskolen og aktivitetsskolen. Dette 
er års trinn hvor det er mye fokus på kildesortering, avfallshåndtering m.m. Vi så at kunnskapen hos mange 
lærere var mangelfull når det gjelder disse temaene og vi ønsker derfor i år å bruke mer tid på denne 
gruppen. 

 

Tilbakemeldinger fra publikum, elever og lærere har vært svært positive og vårt inntrykk er at deres 
kunnskap, engasjement og interesse for bærekraftig utvikling, miljø og klimaspørsmål er styrket. Skolenes 
ønske om et fortsatt samarbeid tolker Bellona som er en bekreftelse på at vi har lykkes i det vi har ønsket å 
oppnå – økt interesse og engasjement rundt en av våre tids største og viktigste utfordringer.  

 

 
 

FORVENTINGER TIL PROSJEKTET 

 

Bellona ønsker å styrke kunnskapen og engasjementet hos et bredt publikum i Bydel Sagene, med særlig 
fokus på barn og unge. 

Dette skal være med å utløse større bevissthet rundt egne levevaner, med blant annet økt bevissthet i 
forhold til eget forbruksmønster, reisevaner, avfallshåndtering, energibruk m.m 

Gjennom skolen skal vi nå elever, lærere, ansatte, deres venner og familie. 

Sammenlignet med fjoråret ønsker vi å nå ut til enda flere i dette skoleåret, men dette forutsetter videre 
støtte fra Bydel Sagenes Grønne midler. Engasjere flere elever, lage mer aktiviteter med skolene og benytte 
bydelens allerede planlagte aktiviteter til å komme i kontakt med privatpersoner er noen av målsetningene 
for dette prosjektåret.  

 

Vi forventer at dette prosjektet skal ha en lokal miljøeffekt som gjør seg gjeldende i folks hverdagsliv. 
Forståelsen av at det nytter å leve mer miljøvennlig og bærekraftig skal forankres på en god måte. Vi ønsker 
å se en endret praksis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Planlagte tiltak: 

1. Skolebesøk og foredrag for bydelens elever, lærere og aktivitetsskolen. 
 
Tema som vektlegges i foredragene er blant annet: 

 Kildesortering og avfallshåndtering 

 Reisevaner, miljøvennlig transport 

 Ombruk og gjenbruk 

 Fornybar energi 

 Bærekraftig mat, økologisk mat, giftfri mat 

 Energieffektivisering 

 Biologisk mangfold 

 Klimagasser 

 Miljøgifter – miljø- og helseskadelige stoffer 

 Energibruk i hjemmet, på skolen, i hverdagen 

 Ressursbruk, ressursknapphet og forbruk 

 Global oppvarming 

 Bærekraftig utvikling – hva betyr det lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 

I tillegg til våre foredrag og deltakelse i undervisningen ønsker vi å aktivisere elevene og lærerne 
gjennom konkurranser på tvers av klasser og mulig på tvers av skolene, bruk av utearealer, 
innsamlingsaktiviteter som f.eks. batteridag, fokus på gjenbruk, ombruk og kildesortering. Bruke 
skolehagene og mat og helse til å gi bedre forståelse rundt bærekraftig mat, hvordan og hvorfor 
spise lavt i næringskjeden.  Vi tror at engasjerte barn og unge også fører til engasjerte foreldre og 
familier. 
 

2. Informasjons- og aktivitetsmateriell   
 
I fjor laget vi materiell rettet særlig mot ungdomskolen.  Erfaring har lært oss at det er viktig å 
forankre miljø og klimakunnskap og engasjement i barneskolen og aktivitetsskolen. Vi ønsker derfor 
å utvide det materiellet vi utviklet i fjor for å nå fler og lage materiell som har lang levetid. Det skal 
være like relevant på skolen som i hjemmet. Dette ønsker vi å distribuere i forbindelse med verdens 
miljødag 5.juni og via skoler, barnehager, bibliotek og bydelens nettverk. Her ønsker vi tett dialog 
med Bydelen. 
 

3. Deltakelse med stand og publikumsaktiviteter i Bydelen 
 
Vi ønsker å delta aktivt på de arenaene som finner sted i bydelen og involvere skolene her. 
Bydelsdagene og Rusken er noen arenaer som vi ønsker å benytte for å øke folks miljø- og 
klimaengasjement.                         

 

 

PROSJEKTS SYNLIGHET OG OPPFØLGING 

Synliggjøring av prosjektet 

Prosjektet skal synliggjøres gjennom informasjonsfolder elektronisk og på papir som sendes alle skolene og 
aktivitetsskolene i bydelen, på skolens hjemmesider, på bellona.no, via sosiale medier og gjennom bydelens 
kanaler. 

I anledning verdens miljødag 5. juni 2015 ønsker vi å lage en egen brosjyre som også skal distribueres via 
barnehagene, biblioteket og andre egnede steder i tillegg til skolene. Dette ønsker vi å diskutere nærmere 
med dere i Bydel Sagene. 

Å dele erfaringene med Bydel Sagene til andre bydeler i Oslo er en ambisjon vi har. Her vil vi vår dialog med 
blant annet Miljødirektoratet, Renovasjonsetaten og Oslo kommune vise til våre erfaringer med Bydel 
Sagenes Grønne midler. 

Når det gjelder oppfølging så vil vi ha løpende kontakt med skolene og bydelen. 



. 

Prosjektets lokale forankring: 

Bellona har siden 1986 hatt kontorer langs Akerselva, først i Bydel Sagene, nå på Grünerløkka. Vi er godt 
kjent med bydelen og ønsker å bidra til å styrke bydelens grønne ambisjoner gjennom dette skole- og 
informasjonsprosjektet. Vår nærhet til skolene og innbyggerne i bydelen gir oss mulighet til å peke på lokale 
miljøutfordringer og ikke minst de mange mulighetene som ligger i nærområdet. Skolene bruker 
nærområdene mye, blant annet skolehagene. Dette er fine arenaer for videre læring om bærekraft, miljø 
og klima. 

 

PROSJEKTETS BUDSJETT 

 

Utgift  

(Lønnskostnader) 

Beskrivelse 

(Foredragsholder, 
skolekontakt, 

publikumskontakt 
fagmedarbeidere som 

bistår aktiviteter i 
bydelen) 

Beløp  

(50.000) 

Egen- 

finansiering 
(20.000) 

Egenfinansiering beskrivelse 

(Arbeidstimer utover det som det 
gis støtte til dekkes av Bellona selv) 

     

Utgift  

(Trykkekostnader 
og 

materialkostnader, 
standmateriell) 

Beskrivelse 

(Produksjon av 
standmateriell, 

informasjonsbrosjyrer 
til skolen og til et 

generelt publikum) 

Beløp  

(20.000) 

Egen- 

Finansiering 

(10.000)  

Egenfinansiering beskrivelse 

(Produksjon av 
informasjonsmateriell, arbeidstimer 

ved produksjon, 3 part i form av 
grafisk hjelp, m. m) 

     

 

Totalt beløp ønsket 

(kr) 

70.000 

 
 
 
 
 

Vi håper med denne søknaden å ha redegjort godt for vårt prosjekt. 
 
Dersom det skulle være noen uklarheter i denne søknadsteksten eller dens vedlegg, bes vi gjøres 
oppmerksomme på dette, slik at vi raskt kan korrigere teksten.  
 
Med vennlig hilsen  
Halfrid M. Hagemoen 
Miljøstiftelsen Bellona 
 
  



Søknadsskjema for tilskudd til 

grønne tiltak og aktiviteter 
 

Ved innsendelse av søknaden bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for 

tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider 

www.bsa.oslo.kommune.no eller ved hevendelse til bydelen postmottak@bsa.oslo.kommune.no. 

IDENTIFISERING AV SØKEREN 
 

Type søker  
(enkeltperson, organisasjon, uformell 

gruppe, næringsvirksomhet, grønn 

gründer, borettslag eller sameier, 

tjenestested i bydel Sagene) 

Organisasjon: NOAH – for dyrs 

rettigheter 

Fornavn på ansvarlig   Kaisa Ramona 

Etternavn på ansvarlig Hautala 

Adresse Dronningens gate 13 

Postnummer 0152 

Sted Oslo 

E-postadresse kaisa@dyrsrettigheter.no 

Telefonnummer 91656906/ 22114163 

Evt. organisasjonsnummer 971 275 510 

Bankkontonummer 7878.05.14336 

Evt. annen kontaktperson Vanja Tallerud 

Evt. annen kontaktpersons e-

postadresse 

vanja@dyrsrettigheter.no 

Antall personer bak søknaden 2 

PROSJEKTSAMMENDRAG 
 

PROSJEKTSVARIGHET 
Startdato for prosjektet (datoen da de første utgiftene inntreffer) 

DD.MM.ÅÅ 

1. april 2015 

Sluttdatoen for prosjektet (datoen da de siste utgiftene inntreffer) 

DD.MM.ÅÅ 

30. mai 2015 

 

 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

Beskriv prosjektet i henhold til retningslinjene (prosjektets formål, søkerens erfaring knyttet 

til prosjektet, prosjektets lokale forankring, hvordan du vil måle lokal miljøeffekt, eventuelt 

hvordan prosjektet er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte grupper , eventuelt hvordan 

prosjektet er rettet mot et generelt publikum). 

 

Du må også lage en framdriftsplan over prosjektet i et eget dokument som du sender med 

dette skjemaet som vedlegg. 

NOAH – for dyrs rettigheter ønsker med dette å søke Bydel Sagene om tilskudd til 

http://www.bsa.oslo.kommune.no/
mailto:postmottak@bsa.oslo.kommune.no


Grønne tiltak og aktiviteter jamf. 10.1, til å holde et mat- og musikkarrangement i Bydel 

Sagene. 

 

10.1. Grønne tiltak og aktiviteter defineres som  raktiske tiltak som retter seg mot a   

endre  raksis   andlinger  adferd og eller  ro lemstillinger  som  er i dag ikke er 

  rekraftige  ved a   fremme miljømessige alternativer og engasjement for slike.  

 

Målet med arrangementet er å inspirere innbyggere og det generelle publikum i Bydel 

Sagene til å spise mer plantebasert mat, og stimulere til økt miljøengasjement- og 

kunnskap rundt maten vi spiser. Vi ønsker å vise hvor lett, og ikke minst godt, det er å 

spise mer bærekraftig og miljøvennlig gjennom å dele ut gratis vegetarisk grillmat 

(vegetariske falafler, burgere og pølser, potetsalat og salsa), samt informasjon om hvorfor 

og hvordan man kan spise mer vegetarisk. NOAH har utarbeidet en Vegetarisk startpakke 

med eget oppskriftshefte som inneholder alt man trenger av informasjon og inspirasjon 

om vegetarisk kosthold. Det gir en god innføring i ernæring og helse, miljø og klima, 

dyreetikk, samt gir innkjøps- og matlagningstips for de som ønsker å spise mer 

vegetarisk. Den har et positivt fokus og ønsker å bidra til at et av de forbruksvalgene vi 

tar oftest i løpet av en dag, våre matvalg, skal være bevisste.  

 

NOAH arbeider gjennom sin vegetarkampanje for å spre kunnskap om fordelene ved å 

spise mer vegetarisk, for miljø, klima, matsikkerhet, helse og dyr. Vi ønsker å bidra til et 

mer bevisst forbruk, hvor konsekvensene av våre valg for samfunnet forøvrig blir tatt 

hensyn til. Blant annet fremmer vi den internasjonale Meatless Monday-kampanjen og 

har bidratt til at flere av de største norske universitetene og høyskolene, deriblant UiO, 

HiO, BI og NMBU, nå fremmer vegetarisk mat i sine kantiner. Vi har også bidratt til 

politiske vedtak i Oslo og Bergen kommune om at vegetarisk skal være tilgjengelig hver 

dag i kommunale kantiner. Hver sommer arrangerer vi en stor Vegetarstand ved 

Stortinget hvor vi deler ut gratis vegetarisk mat og informasjon, og hvor politikere og 

kjendiser kommer for å vise sin støtte til saken.  

 

Vi ønsker nå å holde en lignende stand i Bydel Sagene i forkant av neste års grillsesong 

for å inspirere og motivere bydelens innbyggere til å ta sunne og grønne matvalg. Under 

arrangementet ønsker vi holde konserter ved å leie inn frivillige artister som spiller for en 

god sak. Vi mener dette er viktig fordi det vil trekke flere folk, samt at det vil gjøre 

arrangementet til en helhetlig opplevelse med både mat og musikk. Vi bidrar selv med 

alt av organisering og frivillige som deltar på arrangementet, samt informasjonsmateriell, 

vi trenger støtte til mat og leie av utsyr. Arrangementet ønskes gjennomført i en av 

bydelens parker, hvorav flere egner seg godt.  

 

Husdyrproduksjon er i dag ansvarlig for over 18% av de menneskeskapte 

klimagassutslippene, dette er mer enn hele transportsektoren til sammen. Leder for FNs 

klimapanel har fastslått at det å spise mindre kjøtt er det mest effektive tiltaket 

enkeltpersoner kan gjøre for å redusere egne klimagassutslipp. En ny rapport fra 

Miljødirektoratet nevner også kostholdsendring mot mer plantebasert mat som det mest 



effektive tiltaket for å redusere klimagassutslipp i Norge i et 10-års perspektiv.  

 

NOAH er en frivillig organisasjon som ikke mottar statsstøtte, vi baserer alle våre 

inntekter på medlemsbidrag, gaver og andre former for frivillig støtte. Vi håper dere 

ønsker å støtte dette prosjektet som vil kunne bidra til økt kunnskap og engasjement 

rundt bærekraftig mat.   

 

 

FORVENTINGER TIL PROSJEKTET 

Beskriv prosjektets forventede resultater i forhold til målgruppen(e) og lokalsamfunnet, og 

hvilke tiltak som er planlagt for å oppnå disse. 

For å kunne ta bærekraftige matvalg er det viktig å ha nok kunnskap om hvilken mat som er 

mest bærekraftig, og hvordan man med enkle grep kan spise mer miljøvennlig. Dette ønsker 

vi å bidra til gjennom vårt arrangement som er ment å skape en positiv og inspirerende 

opplevelse for bydelens innbyggere. Vi lar folk få smake på god og sunn vegetarisk grillmat, 

samtidig som vi gir dem nødvendig informasjon om hvorfor dette er bra for miljøet og 

hvordan de enkelt kan innføre mer vegetarisk mat i sitt kosthold. Dette kommer til å kunne gi 

bydelens innbyggere inspirasjon og verktøy til å spise mer bærekraftig.  

 

 

PROSJEKTS SYNLIGHET OG OPPFØLGING 

Beskriv hvordan du vil synliggjøre prosjektet. Beskriv hvordan du vil spre og bruke 

resultatene av prosjektet 

Vi kommer til å synliggjøre prosjektet gjennom alle våre kanaler, det vil si nettsider, 

medlemsblad, nyhetsbrev og facebook med 100 000 følgere. Vi kommer også til å sende ut 

pressemelding til lokale aviser i forkant av arrangementet. I etterkant vil informasjon om 

arrangementet bli delt på samme foraer. Vi ønsker å gjennomføre flere slike Vegetarstands i 

andre bydeler.  

 

 

PROSJEKTETS BUDSJETT 

Lag en tabell over prosjektets kostnader. Trykk «tab» knappen for å lage flere kostnadslinjer. 

Kolonnen «Beløp» skal vise hvor mye utgiften koster, og kolonnen «Egenfinansiering» skal 

vise støtten du bidrar med – egenmidler, frivillige innsats, midler fra andre kilder, lokaler, 

donerte materialer – som skrives i beste anslag (kroner).  

 

Skriv til slutt det totale beløpet som ønskes som tilskudd i tekstboksen (totalt beløp ønsket = 

totalt beløp – totalt egenfinansiering).   

Utgift  

(f.eks. leie av 

lokale) 

Beskrivelse 

(f.eks. holde et kurs) 

Beløp  

(kr) 

Egen- 

finansiering 

(kr) 

Egenfinansiering 

beskrivelse 

(f.eks. eget lokale) 

Mat Vegetarisk grillmat, 

smaksprøver til 1 000 

10 000 5 000 Frivillige til å 

tilberede og servere 

maten 

Leie av utstyr Lyd og scene til 

konsert 

15 000  Frivillige artister 

 

Totalt beløp ønsket 

(kr) 

25 000 



 

Søknadsskjema for tilskudd til 

grønne tiltak og aktiviteter 
 
Ved innsendelse av søknaden bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for 

tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider 

www.bsa.oslo.kommune.no eller ved hevendelse til bydelen postmottak@bsa.oslo.kommune.no. 

IDENTIFISERING AV SØKEREN 
 

Type søker  

(enkeltperson, organisasjon, uformell gruppe, 

næringsvirksomhet, grønn gründer, borettslag eller 

sameier, tjenestested i bydel Sagene) 

 

Organisasjon/forening 

Fornavn på ansvarlig   Ramil 

Etternavn på ansvarlig Aliyev 

Adresse Postboks 3460 Bjølsen 

Postnummer 0460  

Sted Oslo 

E-postadresse ramil.aliyev@saiff.no 

Telefonnummer 91744144 

Evt. organisasjonsnummer 992 866 136 

Bankkontonummer 1254.05.76481 

Evt. annen kontaktperson Anna Opland Stenersen 

Evt. annen kontaktpersons e-postadresse anna.stenersen@gmail.com 

Antall personer bak søknaden 9  

PROSJEKTSAMMENDRAG 
 

PROSJEKTSVARIGHET 

Startdato for prosjektet (datoen da de første utgiftene 

inntreffer) DD.MM.ÅÅ 

01.11.2014 

Sluttdatoen for prosjektet (datoen da de siste utgiftene 

inntreffer) DD.MM.ÅÅ 

01.11.2015 

 

 

http://www.bsa.oslo.kommune.no/
mailto:postmottak@bsa.oslo.kommune.no


PROSJEKTBESKRIVELSE 

Beskriv prosjektet i henhold til retningslinjene (prosjektets formål, søkerens erfaring 

knyttet til prosjektet, prosjektets lokale forankring, hvordan du vil måle lokal 

miljøeffekt, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte 

grupper, eventuelt hvordan prosjektet er rettet mot et generelt publikum). 

 

Du må også lage en framdriftsplan over prosjektet i et eget dokument som du sender 

med dette skjemaet som vedlegg. 

Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF) har som 

langsiktig mål å bidra til et bærekraftig lokalsamfunn, og søker herved støtte til 

tre prosjekter: 

 

1. Parsellprosjekt:  

 

SAIFF fikk sommeren 2014 tildelt en parsell på Geitmyra. Denne sesongen 

har parsellen vært fordelt mellom SAIFFs ulike medlemsorganisasjoner. 

Gruppene har prøvd seg fram, og har nå erfaring som legges til grunn for 

videre prosjekter.  

 

I 2015 ønsker SAIFF å starte opp et parsellprosjekt med barn og ungdom fra 

nærområdet og barn, ungdom og eldre fra medlemsorganisajoner. SAIFF har 

allerede gode relasjoner med mange i denne målgruppen, og står i en unik 

posisjon til å nå ut til det flerkulturelle miljøet på Sagene. 

 

Målet for parsellprosjektet i 2015 vil være: 

- Minst 20 barn/ungdom/eldre med flerkulturell bakgrunn deltar jevnlig i 

aktiviteter knyttet opp til parsellen (så frø i vinduskarmen på SAIFF, gjøre klar 

parsell, sette ut planter, vanne/gjødsle/luke, høste grønnsaker, lage mat) 

- økologiske dyrkningsprinsipper benyttes så langt det lar seg gjøre 

- utrede behov og interesse for kvinnegruppe i forbindelse med parsellen, for 

eksempel matlaging i fokus (med eventuell etablering i 2015 og 

prosjektstart 2016). Rekruttering til denne gruppen kan tenkes å gå via 

barna og ungdommene som er med i parsellprosjektet, så man på sikt kan 

ha hele familier med kunnskap om økologi og dykring, og et bevisst forhold 

til bærekraftighet 

2. Dugnad på Sagene torg: 

 



SAIFF har i flere år arrangert dugnad på Sagene torg i samarbeid med 

Sagene Samfunnshus og Bomiljøtjeneste i Sagene. Dette er en dugnad der 

SAIFFs medlemmer gjør Sagene torg mer trivelig for beboere og besøkende, 

ved å feie, plukke søppel etc. I 2015 ønsker vi å gjøre dette til en 

«happening», med informasjon/foredrag/kurs om miljøbevissthet i forkant av 

dugnaden, og matservering og kulturelle innslag som avslutning av dagen.  

 

Vi skal arranger to dugnader. De skal arrangers før bydelsdagen i mai 2015 og 

Stemmer fra Sagene festivalen i juni 2015. Vi ønsker å gjøre et søppelfri Sagene torg 

som er rent og pent. 

 
3. Et miljøvennlig SAIFF: 

 

Lokalene til SAIFF blir brukt av medlemsorganisasjonene, gruppene, barn og ungdom 

(ulike fritidstilbud), brukere og eksterne leietakere. Per i dag har ikke SAIFF system 

for kildesortering av avfall. Det ønskes støtte til innkjøp av egnet utstyr for 

kildesortering både i kjøkkenet og lokaler til SAIFF. I tillegg ønsker SAIFF å sette opp 

en infostand om miljøbevissthet i lokalene hvor besøkene se (plakater, bilder) og 

lese (brosjyrer, og andre lese stoff).  

 

 

FORVENTINGER TIL PROSJEKTET 

Beskriv prosjektets forventede resultater i forhold til målgruppen(e) og lokalsamfunnet, og 

hvilke tiltak som er planlagt for å oppnå disse. 

1. Parsellprosjektet:  

Det er en forventning om at prosjektet skal styrke barn og unges og 

SAIFFs medlemsorganisasjons mestringsfølelse og bidra til en større 

forståelse for en bærekraftig verden. På grunn av SAIFFs beliggenhet og 

posisjon, vil vi i første omgang fokusere på å øke deltagelsen fra det 

flerkulturelle miljøet. For å få til dette er det viktig å bruke tid på 

rekrutteringen. En kritisk suksessfaktor vil være barnas interesse for 

prosjektaktivitene. Arbeidsgruppa må være kreative i utformingen av 

prosjektet, og ha mulighet til å knytte parsellarbeidet til andre aktiviteter, 

for eksempel hobbyverksteder eller naturfagseksperimenter for barna. Vi 

vil derfor sette av penger til dette. Det er ønskelig å la barna delta på ulike 



kurs. Ved å bruke ressursene vi har i bydelen og omegn, f.eks. Geitmyra 

matkultursenter, Omstilling Sagene, Bybi, kan vi bidra til et bærekraftig 

lokalt næringsliv.  

 

2. Dugnad på Sagene torg:  

Per i dag har SAIFF mer enn 24 medlemsorganisasjoner og grupper, i tillegg til 

mange eksterne leietakere, som bruker organisasjonslokalene. SAIFF ligger på 

Sagene torg hvor de fleste av våre brukere kommer fra eller går forbi. Det er 

veldig viktig for oss at Sagene torg er trivelig for både beboere og besøkende. Vi 

ønsker et søppelfri Sagene torg som er rent og pent. Vi forventer at årlige 

dugnader skal øke respekten for utearealene rundt SAIFF, slik at det blir mer 

naturlig for brukere å holde nærområdet ordentlig.  

 

3. Et miljøvennlig SAIFF:  

Det er nødvendig med et enkelt og synlig system for kildesortering. Vi ønsker å 

vise kildesortering til SAIFFs medlemmer, brukere og eksterne leietakere slik at 

de får mulighet til å bruke og lære mye om kildesortering system i organisasjons 

lokaler. Prosjektet forventer at brukere til dette systemet skal implementere 

kildesortering både hjemme og offentlige steder i bydelen.  

 

 

PROSJEKTS SYNLIGHET OG OPPFØLGING 

Beskriv hvordan du vil synliggjøre prosjektet. Beskriv hvordan du vil spre og bruke 

resultatene av prosjektet 

 

SAIFF har en aktiv Facebook-side. Her vil bilder og annen informasjon bli lagt 

ut underveis og i etterkant av prosjektene. Ved tilgang til digitale kamera, vil 

barna (under veiledning) ha mulighet til å dokumentere prosessen selv. Dette 

kan ende opp i en bildeutstilling etter innhøstingen.  

 

SAIFF arrangerer 4 festivaler og mange ulike arrangementer hvert år. Vi skal 

ha stand om grønne tiltak støttet prosjekter på organisasjons festivaler og 

arrangementer. 



 

I forkant av prosjektet vil det spres informasjon via plakater i nærmiljøet, i 

tillegg til lobbying blant barn og unge (og deres foreldre) som bruker SAIFF. 

 

PROSJEKTETS BUDSJETT 

Lag en tabell over prosjektets kostnader. Trykk «tab» knappen for å lage flere kostnadslinjer. 

Kolonnen «Beløp» skal vise hvor mye utgiften koster, og kolonnen «Egenfinansiering» skal 

vise støtten du bidrar med – egenmidler, frivillige innsats, midler fra andre kilder, lokaler, 

donerte materialer – som skrives i beste anslag (kroner).  

 

Skriv til slutt det totale beløpet som ønskes som tilskudd i tekstboksen (totalt beløp ønsket = 

totalt beløp – totalt egenfinansiering).   

Utgift  

(f.eks. leie av 

lokale) 

Beskrivelse 

(f.eks. holde et kurs) 

Beløp  

(kr) 

Egen- 

finansiering 

(kr) 

Egenfinansiering beskrivelse 

(f.eks. eget lokale) 

Leie av 

lokale 
Ukentlige aktiviteter 6 

uker for parsellen, et 

kurs før dugnaden og 

mat fest.  

15000  Frivillige vakser lokaler  

etter arrangementer 

Innkjøp av 

planteartikler 
Frø, løk, såjord, 

vannkanne, potter 
1700   

Kurs Geitmyra 

matkultursenter  

kurs avgift 

 

2500 

  

 

Innkjøp av 

hobbyartikler 
Maling, pensler, perler 

osv. til dekorering av 

skilt, infoplakater, 

fugleskremsel osv. 

 

2000 

  

Innkjøp av 

dugnad 

materialer 

Pose, hansker, 

transport for kaste 

søppel, låne utstyr 

 

525 

 

2000 

Vi skal ordne transport for 

å kaste søppel og avfal. 

Og så ordne lane av utstyr. 

Matservering Matservering 

parsellprosjekt og 

dugnad 

 

3000 

 Frivillige lager mat, 

vasker og rydder 

Innkjøp av 

søppelkasser 
Søppelkasser til 

kildesortering 
 

8685 

 Frivillige monterer 

4x25 liter (3 stk.) søppelkasser 

 

http://www.kenno.no/index.php

?article_id=1826&__from_id__

=11608&product_group=15551 

Promotering Plakater, infostand på 

festival 
4500  Lager plakater og ordner 

stand board/skap 

Innkjøp av 

digitale 

kamera 

2 digitale kameraer, til 

barnas egen 

dokumentering 

 

3590 

 http://www.elkjop.no/product/f

oto-og-

video/kompaktkamera/POWSS

X510BLK/canon-powershot-

sx510-zoomkamera 



 

Totalt beløp 

ønsket 

(kr) 

 

41500,- 

 

Fremdriftsplan 

 

Parsellprosjekt: 

 

Januar 2015 - Seminar med arbeidsgruppen. Lage en detaljert plan for resten av året.  Fordele 

arbeidsoppgaver. 

Februar 2015 - Rekruttere barn og ungdom. 

Mars/april 2015 - Så årets første frø. 

April - juni 2015 - Såing, klargjøring av bed, gjødsling, utplanting, vedlikehold, kurs. 

Juni 2015 - Deltakelse på kulturfestivalen «Stemmer fra Sagene». 

Juli - september 2015 - Høsting, vedlikehold. 

August/september 2015 - Fest med grønnsaker/urter fra parsellen. 

September 2015 - Dokumentasjon.  

 

Dugnad på Sagene torg:  

 

Januar 2015 – Rekrutere arbeidsgruppe, 

Januar – mars 2015: Lage en detaljert plan for to dugnader og finne kurs holder,  

Mai 2015: Dugnad før bydelsdagen, 

Juni 2015: Dugnad før Stemmer fra Sagene festivalen. 

 

Et miljøvennlig SAIFF: 

 

Desember 2014: Søppelkasser skal kjøpes og monteres inne SAIFF, 

Januar 2015: Søppelkasser skal monteres uten dør til SAIFF, 

Januar – oktober: plakater og informasjonsbord skal være synlig om kildesortering i SAIFF. 

 
  



Søknadsskjema for tilskudd til 

grønne tiltak og aktiviteter 
Ved innsendelse av søknaden bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens retningslinjer for 

tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter. Disse er tilgjengelig på bydelens nettsider 

www.bsa.oslo.kommune.no eller ved hevendelse til bydelen postmottak@bsa.oslo.kommune.no. 

IDENTIFISERING AV SØKEREN 
 

Type søker  
(enkeltperson, organisasjon, uformell 

gruppe, næringsvirksomhet, grønn 

gründer, borettslag eller sameier, 

tjenestested i bydel Sagene) 

Bjølsen Bakeri, Oscar Honeyman-

Novotny, Tom Egil Arnesen, og Dan 

Alexander Nypan 

Fornavn på ansvarlig   Dan Alexander 

Etternavn på ansvarlig Nypan 

Adresse Bergensgata 12 

Postnummer 0468 

Sted Oslo 

E-postadresse dan@ostkantgutta.no 

Telefonnummer 93498484 

Evt. organisasjonsnummer 997 256 093 

Bankkontonummer  

Evt. annen kontaktperson Tom Egil Arnesen 

Evt. annen kontaktpersons e-

postadresse 

Tom@ostkantgutta.no 

Antall personer bak søknaden 3 

PROSJEKTSAMMENDRAG 

PROSJEKTSVARIGHET 
Startdato for prosjektet (datoen da de første utgiftene inntreffer) 

DD.MM.ÅÅ 

17.01.2015 

Sluttdatoen for prosjektet (datoen da de siste utgiftene inntreffer) 

DD.MM.ÅÅ 

14.02.2015 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

Beskriv prosjektet i henhold til retningslinjene (prosjektets formål, søkerens erfaring knyttet 

til prosjektet, prosjektets lokale forankring, hvordan du vil måle lokal miljøeffekt, eventuelt 

hvordan prosjektet er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte grupper , eventuelt hvordan 

prosjektet er rettet mot et generelt publikum). 

 

Du må også lage en framdriftsplan over prosjektet i et eget dokument som du sender med 

dette skjemaet som vedlegg. 

Programmets formål er å gi lokale skoleungdom en mulighet til å skape noe fra bunn med 

hendene, lære om gjenbruk og materialer, design, og bygging av møbler. Gjennom fire dager 

(4 lørdager) vil de være med Oscar og en ekstra møbelsnekker på møbelverkstedet. De vil 

lære om gjenbruk av materialer, design, utførelse, og til slutt skape nye møbler. Det vil være 

i samarbeid med Bjølsen Bakeri, som vil være utfoldelsesarealet for møblene. Dette vil være 

ideelt for ungdom som sliter med ren teoretisk læring.   

http://www.bsa.oslo.kommune.no/
mailto:postmottak@bsa.oslo.kommune.no


 

 

FORVENTINGER TIL PROSJEKTET 

Beskriv prosjektets forventede resultater i forhold til målgruppen(e) og lokalsamfunnet, og 

hvilke tiltak som er planlagt for å oppnå disse. 

Prosjektet vil resultere i ny kunnskap og glød for håndverk og det å skape noe varig. Det vil 

også gi en stolthet å ha vært med på å skape noe som vil brukes daglig av bydelens 

befolkning. 

 

 

PROSJEKTS SYNLIGHET OG OPPFØLGING 

Beskriv hvordan du vil synliggjøre prosjektet. Beskriv hvordan du vil spre og bruke 

resultatene av prosjektet 

Prosjektet vil bli synliggjort via arbeidet som blir gjort på Bjølsen Bakeri (måling, utforming 

av design, osv) Menneskene i bydelen vil også kunne følge prosjektet på Bjølsen Bakeri sine 

facebooksider der bilder, historier, og utvikling kan legges ut og nå mange! 

. 

 

PROSJEKTETS BUDSJETT 

Lag en tabell over prosjektets kostnader. Trykk «tab» knappen for å lage flere kostnadslinjer. 

Kolonnen «Beløp» skal vise hvor mye utgiften koster, og kolonnen «Egenfinansiering» skal vise 

støtten du bidrar med – egenmidler, frivillige innsats, midler fra andre kilder, lokaler, donerte 

materialer – som skrives i beste anslag (kroner).  

 

Skriv til slutt det totale beløpet som ønskes som tilskudd i tekstboksen (totalt beløp ønsket = totalt 

beløp – totalt egenfinansiering).   

Utgift  

(f.eks. leie av 

lokale) 

Beskrivelse 

(f.eks. holde et kurs) 

Beløp  

(kr) 

Egen- 

finansiering 

(kr) 

Egenfinansiering 

beskrivelse 

(f.eks. eget lokale) 

4 dager 

kursleder 

Oscar leder kurs 12000  Har eget lokale og utstyr 

2 dager med 

møbelsnekker 

En møbelsnekker er 

med på byggingen 

8000  Bruker utstyr i lokalet. 4 

ungdom per snekker 

Presentasjoner 

fra designere 

og snekkere 

Sluttresultatet vil bli 

”lansert” 

2000  Bjølsen Bakeri stilles til 

disposisjon 

Materialer Treverk, skruer, etc 12000  I størst grad vil vi prøve å 

gjenbruke materialer 

Mat og 

tilbehør 

 1600  Bjølsen Bakeri stiller med 

mat og drikke til alle 

kursdagene til veldig 

redusert pris. 

Markedsføring Bilder, historier og 

sosiale medier 

3000  Dan vil la beboerne følge 

prosjektet og engasjere seg 

 

Totalt beløp ønsket 

(kr) 

38600 eks 

moms 
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