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ET FINT STED", FORSLAG OM STØTTE TIL ET PROSJEKT PÅ 
SUKKERTOPPEN  
 
Utskrift fra bydelsutvalgets behandling av saken 28. oktober: 
 
R’s forslag til vedtak: 
Forprosjektet heter ”Dette er et fint sted”, og blir prosjektet realisert så vil det omtalte 
området bli et mye finere sted. Dette kan blant annet bli et fint sted for nærturer for den 
planlagte barnehagen og for beboerne i nærområdet og et fint sted å besøke for de som blir 
grepet av historien om hendelsene som fant sted her i 1942-1943.  
 
Dette er et viktig og etterlengtet prosjekt, både for å realisere planene om å bevare området 
som et friareal og å sikre det mot nedbygging, så vel som for oppgaven med å formidle 
historisk kunnskap til kommende slekter. Prosjektet er en helhetlig behandling av et 
ubearbeidet område under en kunstnerisk ide. Det er viktig også for tilgjengelige opplevelser 
av samtidskunst. 
 
Realiseres ideen, ser vi for oss at her kan folk møtes, finne roen, lese en bok, sitte og tenke, 
dra på piknik med familien eller bare se på utsikten og reflektere over hva dette området har 
betyd for mange mennesker. Under okkupasjonen var dette stedet viktig for mange på flukt 
fra lidelse og død. Alt for mange kjenner ikke til dette stedet og hva det har hatt for betydning 
for motstanden mot nazismen. 
 
Ideen med å markere redningsarbeidet med et kunstprosjekt kombinert med en liten park vil 
gjøre dette området både mer attraktivt og et viktigere sted for bydelens og Oslo kommunes 
innbyggere. 
 
Prosjektet er avhengig av at grunneier, dvs. Oslo kommune, deltar i realiseringen.  
Forprosjektet er finansiert av KORO (Kunst i Offentlig Rom) og det er naturlig å arbeide for  
at prosjektet blir realisert ved at Oslo Kommune og KORO er de viktigste finansielle 
samarbeidspartnerne. 
 
Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka ser på opparbeiding av parkområder som en viktig del av 
utviklingen av boligområdene i bydelen. Gode og nære rekreasjonsområder er viktig i en slik 
utvikling. Dette er et offentlig ansvar. 
 



For den videre utnyttelsen av dette nye parkområdet ligger alt til rette for et godt samarbeid 
mellom det offentlige og prosjekt deltakerne. Lokale krefter som Hasle og Frydenberg 
historielag og borettslagene bør trekkes inn i dette planleggingsarbeidet. 
 
Bydelsutvalget bydel Grünerløkka ber Oslo kommune om å ta det økonomisk ansvaret for 
prosjektet slik at disse planene kan bli realisert innen rimelig tid. Dette kan skje ved at 
kommunen trykker initiativet til sitt bryst gjennom et vedtak i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2010, setter av midler til oppstart i 2010, og sammen med 
initiativtakerne oppretter et samarbeid med KORO om realiseringen. 
 
Bydel Grünerløkka tar ansvaret for vedlikeholdet av parken på Sukkertoppen og vil også 
arbeid for å finne midler til deler av prosjektet innen Bydelens egne rammer eller i samarbeid 
med naturlige partnere i Oslo kommune. Dette kan for eksempel være deler som har med 
allmenn tilgjengelighet å gjøre, som belysning eller lignende. 
 
Endrings-/tilleggsforslag fra H, V og F til R’s forslag: 

1. I 6. avsnitt strykes siste setning: ”Dette er et offentlig ansvar”.  
2. De to siste avsnittene strykes. 
3. Nytt siste avsnitt: ”Bydelsutvalget ber derfor om at prosjektet ”Et fint sted” vurderes 

som et godt alternativ til en ny park på Sukkertoppen”. 
 
Utsettelsesforslag fra A:  
Saken utsettes og oversendes Byutviklingskomiteen for videre behandling. 
 
Vedtak:  
A’s utsettelsesforslag vedtatt med 13 (5 A, 3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 2 (R) stemmer.  


