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PROSJEKTGRUPPE PROSJEKTRESSURSER

Reidun Vik
Barnas Boligbyggere
Prosjektleder

Barnas Boligbyggere er en non-profit virksomhet som 
opparbeider og formidler kunnskap om bokvalitet og 
fysiske oppvekstvilkår.  Vi tilbyr både standardiserte 
verktøy, læringsprosjekter og medvirkningsprosesser. 
Reidun har gjort flere prosjekter innen bomiljø, uterom 
og bokvalitet og har kompetanse innenfor medvirkning, 
sosial bærekraft, innovasjon, prosjekt- og 
prosessledelse.  

Ole Pedersen
Nedenfra
Ekspert innen medvirkning og samskaping

Nedenfra vil bidra til økt kunnskap om, og bruk av, 
medvirkning og samskaping som strategisk verktøy for 
byøkologisk byutvikling. Ole har blant annet etablert 
Tøyen Boligkonferanse som en årlig konferanse for sosial 
boliginnovasjon. Han har tidligere gjennomført 
verkstedserien ‘Bo på Tøyen – i ti år til’ og er en aktiv 
samfunnsdebattant og partner i Pådriv. 

Takk for gode bidrag og innspill:

Stina Låstad, Pådriv. 

Stina Skogrand, Teglverket Skole.

Agnete Nygaard, Hasle Skole.

Vigdis Tvedt, Bydel Gamle Oslo.

Per Øivind Eriksen, Ensjø Aktuell Informasjon.

FAU på Teglverket og Hasle Skole.

Elever i 6B på Hasle Skole

Elevrådet på Teglverket Skole.

Sameier og engasjerte beboere.
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INNHOLD
A - Bakgrunn og hensikt.

B - Metodikk.

C - Bomiljø og behov.

1. Buss og tog (5,7)

2. Bolig (5,5)

3. Trygghet (5,0)

4. Bevege seg rundt (4,9)

5. Tilhørighet (4,9)

6. Fysisk aktivitet (4,6)

7. Natur (4,4)

8. Byrom (4,3)

9. Møteplasser (4,2)

10. Servicetilbud (3,7)

D - Mulig bruk av Petersborghuset

E – Interessenter og ildsjeler

F – Konseptretninger

G – Oppsummering og kommentarer
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Ensjø og Tiedemannsbyen

Ensjø har vært kjent som «bilbyen», men i kommuneplanen for Oslo i 

1999 kom vedtaket om å transformere Ensjø til boligby.  I 2007 kom den 

veiledende planen for offentlige rom (VPOR) for området.  Med kort 

avstand til sentrum og et godt utbygd kollektivtilbud var Ensjø et av 

områdene som ga muligheter til å skaffe flere boliger sentralt i Oslo. 

Tiedemannsbyen er oppkalt etter tobakksfabrikken som lå her fra 1950-

tallet til 2008. Med nedleggelsen av fabrikken ble det slutt på 

tobakksproduksjon i Norge, en av landets eldste industribedrifter var 

historie etter 230 år. Petersborghuset er den gamle direktørboligen, og 

bygget er vernet.  Frem til sommeren 2018 har bygget vært leid ut som 

kontorlokaler, men FERD ønsker nå å åpne huset for nabolaget.  Huset 

bærer på historie, har særpreg og ligger sentralt til på 

Tiedemannstorget omkranset av boligbygg.  



Engasjerte naboer

I Tiedemannsbyen er det mange som engasjerer seg for nabolaget 
sitt. Det blir arrangert juletilstelning på torget og sommerfester i 
sameienes regi. Det er flere aktive facebook-grupper for beboerne.

FAU ved både Hasle Skole og Teglverket Skole er aktive 
bidragsytere til å skape et bra nærmiljø. 

Ensjø-blogger Per Øyvind Eriksen til ByPlanOslo: 

«Det finnes et eget bydelshus på Kampen og det finnes et eget på 
Vålerenga, men på Ensjø finnes det ikke noe bydelshus. På Ensjø 

finnes det faktisk ganske lite lokaler som kan være egent for å 
kunne være et bydelshus. Alle gamle eiendommer på Ensjø er 

regulert til å bli boliger eller for å rives, slik at det kan bli boliger.»
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Hensikt med beboerinvolvering

I et område med både etablerte boliger og svært mange nye boliger er det 
viktig å skape gode møteplasser.  Selv om man har kort vei til Tøyen og 
andre sentrale steder i byen så er det også viktig å utvikle gode 
nabolagsfunksjoner som bidrar til et godt bomiljø og styrker tilhørigheten til 
de som bor der.  

En helhetlig kartlegging av bomiljøet i et nabolag gjør at vi får frem 
stemmene til mange og får god og konkret lokalkunnskap om behov blant 
beboerne. Selv om man ikke kan ta tak i alt så kan dette være en katalysator 
for å sette i gang andre prosesser eller tiltak med det formål å bedre 
bomiljøet.  

For Petersborghuset ønsker vi: 
• Å skape et møtested som er relevant og svarer på tydelige behov blant 

de som bor der.  
• Å høre stemmene til flere, også barn og unge. 
• Å gi naboer, utover de sedvanlige interessegruppene, muligheten til å 

engasjere seg og skape eller delta i aktiviteter i nabolaget. A
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Bydeler og kommuner har mye statistikk og kunnskap om innbyggere som de bruker i 
byutvikling. Dette kan være statistikk om demografi, inntekt, helse og levekår. I Oslo 
gjennomføres også en publikumsundersøkelse som forteller om innbyggernes trivsel og 
hvor fornøyd de er med ulike sider ved kommunens tilbud. Dette er nyttige 
styringsverktøy på kommune- og bydelsnivå. Men en nabolagskartlegging gir mer 
konkret dybdekunnskap om et avgrenset geografisk område og sier noe om bomiljøet for 
de som bor der.  

BOMILJØ OG BEHOV på nabolagsnivå. 
Et godt bomiljø og tilhørighet skapes ofte i nabolaget der man bor.  Om man skal ta tak i 
konkrete behov i et nabolag trenger man dybdeinnsikt om  hvordan beboere oppfatter 
sitt eget bomiljø og hvilke behov de har for tiltak eller forbedringer.  Til dette bruker vi 
verktøyet «DER VI BOR» som er basert på en 10-punkts sjekkliste for bra bomiljø der det 
gis god anledning til å være spesifikk. 114 voksne og 13 barn i Tiedemannsbyen har svart 
på dette.

SAMSKAPING OG INVOLVERING.
I mange medvirkningsprosesser går man direkte til løsning ved at beboere blir invitert til 
å komme med forslag til tiltak. Med kunnskap om beboernes bomiljl og behov i bunn så 
gjennomførte vi 2 workshops med elever fra Teglverket Skole og Hasle Skole og 1 
workshop med voksne beboere. Det ble jobbet med de tydeligste behovsretningene og 
lokalisert mulige samarbeidspartnere, bidragsytere og ildsjeler.  
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Workshop med elever.

Januar 2019

Workshop med 6. klasse fra Hasle Skole og 
elevråd fra Teglverket Skole. 

• Behovskartlegging.

• Temaretninger og tiltak.

Workshop med beboere. 

Februar 2019

• Forankre behov.

• Lokalisere samarbeidspartnere, bidragsytere 
og ildsjeler. 

«Der vi bor» kartlegging av nabolag.

Desember 2018

Spørreundersøkelsen blant 114 voksne og13 
barn son bor i sameiene rundt Petersborghuset. 

• Kartlegging av bomiljø og behov. 

• Interessekartlegging Petersborghuset

Forstå HVA og HVORFOR 
(bomiljø og behov)

Forstå HVORDAN 
(samskaping og involvering)
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Gjennomføring av kartleggingen «Der vi bor».

Barnas Boligbyggere har gjennomført flere kunnskapsprosjekter som har gitt 
innsikt i hvilke faktorer som bidrar til bra bokvalitet og bomiljøer. Denne 
innsikten er oppsummert i en 10- punkts sjekkliste som ligger i bunn når vi 
gjør kartlegginger og behovsanalyser. 

10 ulike områder som kan bidra til bra bomiljø ble kartlagt.  Svarene 
gjenspeiler beboernes egen oppfatning, det vil si at hver enkelt svarer ut fra 
egne forventninger. Slik vil de som bor midt i byen kunne være fornøyd med 
for eksempel «Natur» dersom de har en park eller en grønn bakgård 
tilgjengelig.  Og de som bor spredt kan være fornøyd med buss og tog selv 
om de går mye sjeldnere enn i byen. 
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I dette prosjektet ønsket man å engasjere bredt slik at tilbudet i 
Petersborghuset blir relevant for mange og man når ut til ildsjeler og 
beboere som vil involvere seg.  Vi har derfor først invitert beboere til å 
svare på spørreskjema og i etterkant arrangert workshop for de 
interesserte.  Spørreskjemaet ble formidlet på nabolagets facebooksider
og 114 voksne og 13 barn svarte på undersøkelsen. 

Grunnen til at vi har et begrenset antall barn og unge i denne delen er at 
barna også ble involvert gjennom workshops med skolene. 
Kartleggingene er et hjelpemiddel og en katalysator for tiltak og man kan 
man bruke resultatene uavhengig av antall personer som har svart.  



Verksted med barn
I samarbeide med FAU og skolene ble det gjennomført workshop med elever fra 
Teglverket Skole og Hasle Skole. Fra Hasle Skole kom klasse 6B (28 elever) og 
klassen ble delt inn i grupper med en voksen fasilitator per gruppe. 

1. Besiktigelse av huset.
2. Behovskartlegging – hva barna liker i eget nabolag og hva de savner/ikke liker.  
3. Bruk av Petersborghuset. 

På Teglverket Skole hadde elevrådet samlet inn innspill fra alle klasser på 5. 6. og 7. 
trinn som de tok med inn i workshop. 

Beboerverksted med voksne 
Via sameiene inviterte vi til workshop for beboere som er interessert i å utvikle 
tilbud/aktiviteter i Petersborghuset og/eller involvere seg i fremtidige aktiviteter 
eller nabolagsgrupper.

1. Forankring av behov som kom frem i kartleggingene.
2. Prioritering av tilbud/tiltak og kartlegging av interessenter, bidragsytere og 

samarbeidspartnere.
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«DER VI BOR»
KARTLEGGING AV BOMILJØ OG 

BEHOV I NABOLAGET

Spørreundersøkelsen blant 114 voksne og 13 barn som 
bor i sameiene rundt Petersborghuset
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De fleste har en positiv oppfatning av nabolaget. 

Når vi spør hvordan beboerne opplever eget nabolag så gir de fleste voksne 
beboere gir en score på 5, 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7.  Det er veldig få 
som gir en score på 2 eller 3 og ingen gir 1.  Så selv om det finnes ting å 
forbedre så opplever de fleste nabolaget som positivt. 

Barn og unge trives ganske bra eller veldig bra.

Det er ingen barn eller unge som sier at de ikke liker seg så bra der de 
bor.  De fleste svarer at det trives «ganske bra» noe som må tolkes 
positivt, men som også betyr at det kan bli bedre.  

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15
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4,9
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5,7

5,5

4,9

Byrom

Fysisk aktivitet

Natur

Trygghet

Møteplasser

Bevege seg
rundt

Servicetilbud

Buss og tog

Bolig

Tilhørighet

Indikatorer på bra bomiljø – voksne (1-7)

De voksne scoret de ulike indikatorene med følgende rekkefølge

1. Buss og tog (5,7)
2. Bolig (5,5)
3. Trygghet (5,0)
4. Bevege seg rundt (4,9)
5. Tilhørighet (4,9)
6. Fysisk aktivitet (4,6)
7. Natur (4,4)
8. Byrom (4,3)
9. Møteplasser (4,2)
10. Servicetilbud (3,7)
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1 betyr at du opplever forholdene som IKKE BRA og det er stort behov for forbedringer.
7 betyr at du opplever forholdene som MEGET BRA og det trengs ingen forbedringer. 

1:Ikke så bra 2:Helg greit 3:Ganske bra 4:Veldig bra

Indikatorer på bra bomiljø – barn (1-4)

Barna scoret med følgende rekkefølge

1. Bolig (3,3)
2. Tilhørighet (3,3)
3. Buss og tog (3,2)
4. Byrom (3,0)
5. Lek og fysisk aktivitet (2,9)
6. Bevege seg rundt (2,8)
7. Trygghet (2,8)
8. Natur (2,7)
9. Møteplasser (2,5)
10. Servicetilbud (2,2)



Bomiljøet oppleves som dårligere for ungdom enn 

for andre grupper

• Mens man opplever bomiljø i nabolaget som omtrent likt for 
barn, barnefamilier, voksne og eldre så opplever man at det er 
et noe dårligere bomiljø for unge. 

• Når beboerne skal gi uttrykk for bomiljøet for de unge så har 
hele 80 av 114 beboere har svart på den negative siden av 
skalaen (1,2 eller 3), noe som forteller oss at tiltak og tilbud for 
unge bør prioriteres. 

• En score på  mellom 3,5 og 3,7 for de andre gruppene er heller 
ikke spesielt høyt. Så selv om bomiljøet oppfattes som «greit» 
så er det tydelig rom for forbedringer. 

De påfølgende analysene vil gi mer informasjon om hvilke tiltak 
som bør prioriteres for å bedre bomiljø spesielt for unge. 

3,7

2,9

3,8
3,6 3,5

Barn Unge Barnefamilier Voksne uten 
barn

Eldre

Hvordan opplever du bomiljøet for...

117 voksne beboere i nabolaget rundt Petersborghuset (skala 1-7)
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Voksne i nabolaget



1.Tog, buss og bane (5,7 på en skala fra 1 til 7)

Indikatoren offentlig transport har fått den høyeste scoren i undersøkelsen blant 
de voksne. Alle har tilbud i kort gangavstand og buss og t-bane går ofte og direkte 
til sentrum eller andre steder man ofte drar. Stasjon og holdeplass oppleves også 
trygg og bra vedlikeholdt. 

Det er få som mener at det er bil- eller sykkelparkering på stasjonen, men fordi 
man har offentlig transport i kort gangavstand så er dette ikke et behov.  Det er 
ingen indikasjoner på at det er noe som må forbedres. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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13

70

80

87

96

Det er bil- eller sykkelparkering på stasjon

Stasjon eller holdeplass føles trygg og bra
vedlikeholdt

Buss, bane eller tog går ofte nok

Buss, bane eller tog går direkte til sentrum
eller andre steder jeg ofte drar

Det er kort gangavstand til offentlig
transport

5

5

9

Jeg bruker ofte t-bane, buss eller tog
når jeg skal dra et sted

Det går greit å ta t-bane, buss eller
tog uten en voksen

Jeg har t-bane, buss eller tog rettt
ved der jeg bor

3. Tog, buss og bane (3,2 på en skala fra 1 til 4)

Barna mener også at de har offentlig kommunikasjon rett ved der de 
bor. Under halvparten sier at de ofte bruker offentlig kommunikasjon 
når de drar et sted. 

De som er mellom 13 og 15 er mest fornøyd med buss, tog og t-bane. 
Et av barna mener at det er mørkt på t-bane stasjonen på Hasle, men 
utover dette ser det ikke ut til å være noen utfordringer med tog, buss 
eller bane for barna.  

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



«Godt t-bane og busstilbud»

«Alltid en bane som går.»

«T-banen på Ensjø, bra at det kommer 
sykkelparkering der.» 

«T bane er bra, men ofte er linje 4 forsinket 
gjennom byen. Skaper stor frustrasjon.» 

«21-bussen går også ofte og er bra.» 

«21-bussen er god å ha for lett å ta seg til 
Grunerløkka». 

«21 bussen som går veldig ofte er super for å 
komme på tvers der T-banen ikke dekker behovet.»

«T-banen og busser med nattavganger»

«Flybuss!»

Hva oppleves som bra? Hva oppleves som ikke bra?

«flere busser der 60bussen går»

«Det burde være busstopp på toppen av 
Ensjøveien, altså mellom Tøyen og Ensjø.»

«Trikk og flere bysykkelstativer»

«Tøyen stasjon bør flyttes til Ensjø»

«T-banen til Hasle burde gå oftere.»

«T-banestasjonen er godt vedlikeholdt, men 
oppleves som utrygg på kveldstid. Lite 
aktivitet og oppholdssted for enkelte 

"utrygge" elementer (rus etc.)»

«Dessverre har Haslebanen for få avganger, 
og for å komme seg dit man vil må man 

gjerne ta en av de andre linjene fra Ensjø»

«Det er mørkt og glatt ved t-banen»
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T-bane

Buss, flybyss og nattbuss

Flere avganger fra Hasle

Mørkt og utrygt på kveldstid

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



2. Bolig  (5,5 på en skala fra 1 til 7)

Totalt ser det ut som de fleste er fornøyd med egen bolig.  De fleste opplever at 
de har tilgang til uteplass med sol og har bra med lys i boligen.  Plass og bra 
planløsninger er også noe som de fleste er fornøyd med. 

Forbedringsområder for boligene i nabolaget: 
1. Gangplass, oppbevaringsplass og muligheter til klestørk i inngangsparti er 

det mange som ikke opplever at de har.  Dette er spesielt viktig når man bor 
flere sammen og især for de som har barn. Det handler ofte like mye om 
gjennomtenkte og smarte planløsninger som om flere kvadratmeter.  

2. Enda bedre støydemping. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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34

42

48

69

74

82

87

Boligen har gang med oppbevaringsplass og
muligheter for klestørk

Boligen har nok veggplass og oppbevaringsplass

Boligen har bra støydemping mellom rom, til
naboer og uterområder

Boligen har en praktisk planløsning og arealet er
godt utnyttet

Boligen har nok plass til deg og evt. din familie

Boligen har bra med vinduer og dagslys

Jeg har tilgang til uteplass med sol

8

9

10

11

Jeg har eget rom

Leiligheten eller huset har nok plass
til hele familien

Jeg har et sted å gjøre lekser

Jeg kan ha venner på besøk hjemme
hos meg

1. Bolig  (3,3 på en skala fra 1 til 4)

Barna rangerer bolig som den indikatoren som de er mest fornøyd 
med, og gir den 3,3 på en skala fra 1 til 4.  Så å si alle sier at de har 
plass til å ha besøk av venner hjemme og at de har et sted å gjøre 
lekser.  De fleste har også eget rom.

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



Direkte utgang til uteområder. 

Beliggende på bakkeplan med uteareal.

Uteplassen, og direkte utgang til en 
park/grønanlegg fra stue

Flott med uteplass i første etasje.

Vi har en god balkong med fin utsikt.

Praktisk etasjeinndeling som gjør det fristende 
for barna å leke enten i kjellerstue eller på egne 

rom.

Burde bygges flere rekkehus- bidrar til at folk 
blir boende lengre. 

Planløsning og fleksible rom

Lys, hyggelig leilighet. 

Mye vinduer/lys

Nye leiligheter med smart planløsning, god 
kvalitet og tanke for lys og luft. 

Veldig fin plan med tre fasader og mye lys.

Hva oppleves som bra? Hva oppleves som ikke bra?

Kunne vært mye lenger om ikke det ble 
bygget 7 etg på bygget foran. 

Tetthet mellom byggene gir dårlige lysforhold

Noen meter bredere mellom husene og to 
etasjer lavere i bakre blokk hadde gitt en helt 

annen luftighet og mer sol ned i gården. 

For få store familieleiligheter bygges.

85kvm blir for lite til en familie på 4.

For små soverom til barna

Veldig lite lagringsplass.

3 etg og mange trapper, bad i kjeller -
soverom i 2.etg

«Dårlig lydisolert! alle barna våkner hver 
gang ytterdøra smeller.»

Lav 1.etasje med to soveromsvinduer ut mot 
parkering

Hører naboen vegg i vegg sine trinn. 

Enkel tilgang til uterom

God planløsning og mye lys
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G Avstand og høyder

Små familieleiligheter

Støy og isolering

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



3. Trygghet (5,0 på en skala fra 1 til 7)

De voksne betrakter nabolaget som generelt trygt og mener at det er bra 
vedlikeholdt og trygt for barn å være ute på egen hånd. Mennesker i gatene 
bidrar også til å skape et trygt miljø. Når det gjelder kriminalitet, rus og gjenger er 
ikke dette et stort problem, men naboene er opptatt av å forebygge og bryte opp 
en del negative miljøer tidlig. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Tydeligere begrensning på biltrafikk og trafikkhindringer som bilfrie soner, 

lavere fartsgrenser eller fartsdumper. 
2. Bedre belysning noen steder vil gi økt trygghet på kvelden. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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36

45

45

52

60

85

85

Det er begrenset med biltrafikk

Uterom, lekeplasser og inngangspartier er bra
belyst og åpne for innsyn

Det finnes bilfrie sonder, lave fartsgrenser
eller fartsdumper

Kriminialitet, gjenger, husbruk eller rusbruk er
ikke plagsomt

Det er mennesker i gatene, både på dagtid og
om kvelden

Det er trygt for barn å være ute på egen hånd

Det er generelt bra vedlikehold og ryddig for
søppel

3

3

7

9

Det ermye lys i gater og oppganger på
kvelden

Jeg har aldri vært redd for gjenger eller
rusmisbrukere

Jeg er IKKE plaget av for mange biler

Jeg føler meg trygg når jeg er ute alene
der jeg bor

7. Trygghet (2,8 på en skala fra 1 til 4)

Indikatoren trygghet i nabolaget» blir rangert som nummer 7 blant de 
10 indikatorene som vi spurte barna om.  Men de fleste føler seg trygge 
når de er ute alene, men 2 av 13 sier at det IKKE føles så trygt og 4 av 13 
sier at det er «greit». Området ved Hasle Torg/t-bane nevnes spesielt. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Bedre belysning noen steder.
2. Forebygging av gjengmiljøer.

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



Hva oppleves som bra? Hva oppleves som ikke bra?
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«Et stadig problem med gjenger som selger stoff i 
Tiedemannsparken»

«Området rundt Hasle torg/Teglverket skole/Nye 
dammen er mørkt, det samles ungdom og andre 

grupper der som skaper et skummelt miljø.»

«En ungdomsgjeng under utvikling (f2005). Mye 
småhærverk, sykkeltyverier»

Rundt Bingo er det mørkt og ofte folk som bare 
«henger» rundt området. 

Føles utrygt å gå langs Rolf H. Gate på kveldstid

«Økt bilkjøring i Sigurd Hoels vei gjør det 
vanskeligere for barn.»

«Trafikkbildet i både Grenseveien og Ensjøveien er 
farlig for barn og unge.»

Kryssing av Grenseveien og Økernveien. 

«"Vi opplever mye bruk av bil på gang/sykkelsti og 
gårdstun som I utgangspunkt skal være bilfrie.» 

«Stort problem med manglende sikring av 
byggeplasser og anleggstrafikk»

«Kveldsåpne butikker, cafeer og 
takeaway-tilbud skaper liv.» 

«Det er folk overalt»

«Det er mange barn som leker ute»

«Masse barnefamilier»

«De indre gårdsrommene er rolige og 
stille på nattestid noe som er 

uvurderlig» 

«Boliger som peker ut mot gangveier 
gir en trygghetsfølelse.»

«Det er godt belyset feks i 
Tiedemannsbyen»

«Det er god belysning.» 

«Kollektiv trafikk»

«At det er bilfritt mange steder» 

«Gangbru over grenseveien»

Folk og famlieliv

Innsyn og belysning

Gangbru og bilfrie soner

Gjenger, rus og hærverk

Grenseveien, Ensjøveien..

Anleggstrafikk

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



4. Bevege seg rundt (4,9 på en skala fra 1 til 7)

Nabolaget har mange steder som egner seg til sykling og de fleste mener også at 
gang- og sykkelveiene er hyggelige å bruke. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Selv om mange synes det er tydelige og direkte sykkelveier til viktige steder i 

nabolaget, så er det likevel forbedringsmuligheter på dette området.  På en 
del steder så er trafikkerte bilveier til hinder for gange og sykling. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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38

50

55

63

79

Gang- og sykkelruter er prioritert over bilveier

Gang- og sykkelveiene er trygge og godt belyst på
kveldstid

Det er tydelige og direkte gang- og sykkelveier til
steder som skole, butikk og parker

Gang- og sykkelveiene er hyggelige å bruk

Her er mange steder som passer til sykling

5

6

7

8

Det er lite biltrafikk der jeg pleier å sykle
eller gå

Jeg har en kjempefin skolevei

Det er mange bra steder  sykle der jeg
bor

Jeg kan sykle eller gå til fritidsaktiviteter
eller for å besøke venner

6. Bevege seg rundt (2,8 på en skala fra 1 til 4)

De fleste barn og unge mener at det er «ganske bra» å sykle og gå i 
nabolaget.  Det er få som er veldig positive eller veldig negative. De 
fleste kan gå eller sykle til fritidsaktiviteter og venner. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Begrense biltrafikk og legge enda bedre til rette for gående og 

syklende i de mest trafikkerte gatene i området. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



«Gangstien er bra»

«D2 fungerer godt» 

«Turvei D2 er bra å både gå og sykle.» 

Sykkelsti fra broen over Grenseveien til 
Ensjøveien er god og viktig.

Tiedemannsbyen til Hovin er bilfri og fin for 
sykkel og gange. 

.
Lett påkobling til sykkelveinett nord-sør

Nærområdet rundt  
Marienfryd/tidemannsjordet er bra. 

Stien fra Hovin og retning Tøyenparken

Sammenhengende turvei fra Valle til 
Ensjøveien.

Egne oppmerkede sykkelfelt

Fint å bruke sykkel i hverdagen, også om 
vinteren, hovedsykkelveier holdes bra i hevd. 

Fint med lang gang-/sykkelvei som er bilfri

Hva oppleves som bra? Hva oppleves som ikke bra?

«Ensjøveien.er.skummelt, Grenseveien også»

Punktet hvor sykkelveien møter Ensjøveien er 
også under enhver kritikk.

«Grenseveien er en stygg og skummel barriere. 
Mangler fortau, sykkelfelt, fartshumper og 

nedsatt hastighet.» 

«Grenseveien er elendig på alle måter, og bør 
utbedres slik at det er mindre fristende for 

kjørende å velge denne ruten»

«Utrygt å krysse til Teglverket skole»

«Kritisk å få fartsdumper i Sigurd Hoelsvei».. 

«D2 bør sikres bedre mot ulovlig kryssende 
bilkjøring via stadig flere sideveier». 

«Mangler sykkelvei øst-vest (Carl Berner-
Helsfyr)»

Tilrettelegging for sykkel kollapser på østsiden av 
Grenseveien og langs hele Valle-området helt til 

Økern.

D2 og sykkelveinett

Bilfritt i Tiedemannsbyen

Grenseveien, Ensjøveien, 
Gladengveien

D2 – biler, sykler, gående
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Oppmerkede sykkelfelt Sammenhengende sykkelvei

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



5. Tilhørighet  (4,9 på en skala fra 1 til 7)

Det som er mest karakteristisk er at det er et blandet nabolag med barnefamilier, 
unge og eldre og at man opplever at stedet får positiv omtale.  Et sterkt tegn på 
tilhørighet er botid, både om man opplever at andre blir boende lenge og om 
man selv ser for seg å gjøre det. Litt over halvparten mener at dette er et sted 
man blir boende så lenge som mulig. 

Forbedringsområder for boligene i nabolaget: 
1. Kun 18 % mener at det finnes boliger for de med lavere inntekt her. 
2. Det er også behov for tiltak som bidrar til at man blir bedre kjent på tvers av 

aldre og etnisitet.

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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18

36

50

54

69

79

Det finnes også boliger for de med lavere
inntekt

Det er lett å bli kjent med naboer på tvers av
alder og etnisitet

Boligbebyggelsen er variert med både
leiligheter og småhus

Det er et sted man vil bli boende på lenge som
mulig

Mange snakker positivt om stedet

Det bor en blanding av barnefamilier, unge og
eldre her

7

8

9

11

Hvis jeg får besøk så har jeg flere
steder jeg gjerne vil vise frem

Jeg vil gjerne bo her så lenge som
mulig

Folk pleier å si bra ting om stedet der
jeg bor

Jeg kjenner mange av naboene mine

2. Tilhørighet  (3,3 på en skala fra 1 til 4)

Barn og unge synes å være mer positive til nabolaget sitt enn det de voksne 
er.   Denne indikatoren får den høyeste scoren sammen med indikatoren 
«bolig».   Barn og unge kjenner mange i nabolaget og de opplever at andre 
pleier å si positive ting om stedet.  8 av 13 vil gjerne bo i området så lenge 
som mulig. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



«Veldig aktiv hageby, inkluderende». 

Tar initiativ til å lage mange møtepunkt.

«Sommerfest, høstloppis, markedsdag»

«Vi har fint uterom, adventsfest og sommerfest 
for alle i sameiet»

«Lille Tøyen fotball»

«Skole, fotballklubb, korps»

«Fellesgrupper på facebook»

«Ensjø informasjon er en flott side»

«Hilser på naboene»

«Det er bygd/bygges nye leiligheter/boliger 
med 3 soverom eller mer. Dette gjør at man i 

motsetning til for 5 -10 år siden måtte flytte fra 
området når man stiftet familie.»

«Fellesskapet i Hagekvartalet er unikt. Både 
fordi det er en blanding av type boliger som 

gjør at folk kan bli boende lenge.» 

Hva oppleves som bra? Hva oppleves som ikke bra?

«Det er mange som må flytte pga høyt prisnivå

«Homogen beboermasse (småbarnsfamilier)»

«Boligprisen gjør at det har blitt litt "østkantens 
vestkant" hos oss. De fleste har høyere utdanning 

og norsk bakgrunn, og det er lite mangfold.»

«Området bærer sterkt preg av å være et 
nybyggerområde og den sosiale veven er ikke 

spesielt tett.»

«Mange leier bolig her. Det bidrar til at kanskje 
ikke alle bryr seg om omgivelsene sine»

«Bygges for lite variert.»

«Lettere å få kontakt om flere er på bakkeplan.»

«Alle går i dvale vinterstid, stor kontrast til vår og 
sommer som yrer av liv og barn i gatene.» 

«For få møteplasser, bibliotek, kulturarenaer. Folk 
går fra hjem til jobb til aktivitet og hjem igjen. Få 

lokale møteplasser også for voksne.»

Naboarrangementer

Facebooksider

Høy pris og lite mangfold

Utleieboliger

Blanding av boliger gjør at 
man kan bo lenge. Mangler møteplasser
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114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



6.Lek, idrett og fysisk aktivitet (4,6 på en skala fra 1 til 7)

Nabolaget virker å ha gode lekemuligheter med flere gode lekeplasser og naboer 
som er positive til lek. Det er også muligheter for organisert idrett i området. Selv 
om der finnes den del parker og steder til tur og vinteraktiviteter så er det også 
rom for mer. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet blant ungdom og andre som ikke 

driver med organisert idrett med åpne ballbaner eller andre fasiliteter. 
2. Treningstilbud som passer for flere aldersgrupper.  

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)

C
6

 –
LE

K
 O

G
 F

Y
SI

SK
 A

K
TI

V
IT

ET

27

28

37

45

47

59

70

72

Her er ballbaner eller treningsområder som er
åpne for alle

Her er treningstilbud for alle aldersgrupper

Det finnes gratis treningstilbud i området

Her er steder å ake, gå på ski eller skøyter på
vinteren

Her er nok parker og stier til tur og trening

Det er idrettsanlegg eller fotballbane i
gangavstand

Naboene er positive til barn som leker ute

Det finnes gode lekeplasser

5

6

7

8

Det er ingen som klager på bråk når man leker
eller spiller ball ute

Jeg har mange fine steder å leke, spille ball
eller skate

Jeg har mange mulighter til å være med på
idrett

Jeg har steder å ake, leke eller gå på skøyter
om vinteren

5. Lek, idrett og fysisk aktivitet (2,9 på en skala 

fra 1 til 4)

Barn og unge er litt delt i sin oppfatning av hvor bra tilrettelagt det er 
for lek, idrett og fysisk aktivitet, men ingen mener at det er direkte 
dårlig. 7 av 13 mener at det er mange muligheter for å være med på 
idrett. Turn, Lille Tøyen fotball og breddeidrett blir nevnt spesifikt. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Steder, ute og inne, å drive med uorganisert fysisk aktivitet. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



«Lekeplass i hagebyen» 

«Lekeplassen på Tiedemannsjordet er bra»

«lekeplassene i lille tøyen hageby er 
fantastiske»

Valle hovin har skøytebane mange måneder 
ila året»

«Kommunen kjører enkelte vintre opp 
skispor på Valle hovin»

«Kort vei til tøyenparken med gode 
akemuligheter»

«Lille Tøyen fotballklubb og dans på Trafo»

«Tøyenbadet» 

«Flere treningssentre i nærheten»

«Treningsapparater ved D2 turvei.» 

«Hovinelva er fin å gå tur langs.» 

«Stien i parken ved pipa som går opp til 
Nydelige Hovin»

Hva oppleves som bra? Hva oppleves som ikke bra eller mangler?

«Det er for få fotballbaner. Barn blir jaget fra 
eneste fotballbane (hovinskole) av voksne som 

arrangerer ‘taxi-cup’er’»

«Manglende tilbud til ungdom»

«Det er få ballplasser, basket/fotball/bordtennis 
som er åpne for alle. Flere er "tatt" av organisert 

idrett.»

«Vår egen lekeplass i Petersborg er ekstremt 
stusselig. Mangler både lekeapperat og 

sitteplasser.»

«Savner noe lekestativer e.l. til de større barna, 
som kan gi litt mer utfordringer. Lite som setter 

dem i aktivitet.» 

«Et allsidig treningstilbud/sted for både 
barn/voksne, turn, dans, yoga»

Gjennomgående stier til skog/mark, lange strekk 
uten asfalt eller trafikk. Alnaelven er en vits ift

Akerselva si tilrettelegging

«Savner stier for løp/turer uten asfalt»
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Lekeplasser

Valle Hovin, Tøyen, fotball

Turveier og Hovinelva

Uorganisert fysisk aktivitet

Lekeplasser for de større barna

Gjennomgående stier

117 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



7.Natur og grønt (4,4 på en skala fra 1 til 7)

Nesten alle naboene er fornøyd med er at det er godt med benker og andre 
sitteplasser i uterom og parker i nabolaget og nesten 7 av 10 mener at park, skog 
eller andre grøntområder preger nabolaget.   Noen færre synes at grønt i gatene 
og bra vedlikehold preger nabolaget. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Tilgang på dyrkekasser, kjøkkenhager enten i sameienes uterom, i 

parsellhager eller på offentlige steder. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

117 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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53
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83

Det er dyrkekasser eller kjøkkenhager i uterom
eller på tekterasser

Grøntområdene er godt vedlikeholdt og søppelfrie

Det er trær eller annet grønt i gatene

Vi har park, skog eller andre grøntområder

Det finnes benker eller andre sitteplasser

2

6

8

10

Det er mye trær i gatene

Jeg har en fin park å være i der jeg bor

Det er gress, busker eller trær utenfor der eg
bor

Jeg vet om den bekk, elv eller vann i
nærheten

8.Natur og grønt (2,7 på en skala fra 1 til 4)

Bare 2 av 13 mener at det er «veldig bra» med parker, trær og gress i 
nabolaget. Dette er blant de 3 indikatorene som får dårligst score blant 
barn og unge.  Men de fleste er enig om at de har vann i nærheten. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Mer grønt og trær i gatene, og gjerne bruke naturelementer til 

fartshindringer. 
2. Gjøre parker mer attraktive for barn og unge.  

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



«Hovinbekken»

«Hovindammen»

«Hovinbekken, bra med rennende vann og 
fin vegetasjon langs bekken»

«Parkdraget med turstien.» 

«Tidemannsparken er bra, men liten»

«Det grønne strekket fra Narvesen-blokka 
(i begge retninger) er veldig fint.»

«Fint med mye beplantning i parkene». 

«Det åpne grønne rommet ved 
Marienfryd, høyblokka og 

Tiedemannsfabrikken»

«Kampen park er veldig bra,»

«Vi trives godt på Valle Hovin og ved 
Hovinbekken. 

Hva oppleves som bra? Hva oppleves som ikke bra?

«For dårlig vedlikehold av Tiedemannsparken. 
Søppel flyter rundt dammen.»

«Hekkene som er kommunale har skjelden eller 
aldri vedlikehold og er blitt helt nedkjørt av 

lastebiler som har levert materiale»

«Trær i gatene»

«Planter /trær og flere åpne områder»

«Det må legges opp til flere grøntområder for 
frilek for barn og unge»

«De grønne plassene er tilrettelagt for mindre 
barn. Ungdom mangler egne steder.»

«lavvo/uteklasserom»

«Mangler dyrkeområder»

«Parsellkasser i Tidemannsparken ville gitt større 
sosialt samvær på tvers av brl-lag i en ny bydel».

«Mulighet til å dyrke noe selv»
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Parkdrag

Kampen, Tøyen, Valle Hovin

Mer vedlikehold og flere trær

Tilrettelegging for unge

Dyrking og parsellkasser

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



8.Gater og byrom (4,3 på en skala fra 1 til 7)

Gater og byrom har en ganske lav score, men over halvparten synes at hyggelige 
og bra vedlikeholdte gater og plasser preger nabolaget.  Til en viss grad finnes det 
også plasser med lys og sol og landemerker med særpreg.

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Mer variasjon i form, farge og utrykk i bygningsmasse som også kan bidra til 

en mer «menneskelig skala».
2. Tilrettelegging for mennesker i gatene og reduksjon av trafikk og støy. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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27

29

32

42

45

55

57

Bygningene har en menneskelig skala

Gater og veier er bedre tilrettelagt for mennesker
enn biler

Trafikk, støy og luftkvalitet oppleves IKKE
ubehagelig

Bygningene er variert i form, farge og uttrykk

Det finnes landemerker, bygninger eller steder
med særpreg

Det er mange hyggelige plasser med lys og sol

Gater, plasser og bygninger er ryddig og bra
vedlikeholdt

Det føles hyggelig å bevege seg rundt i gatene

4

4

5

9

Jeg synes husene der jeg bor er fine

Jeg synes IKKE det er plagsomt mye bråk eller
biler i gatene

Jeg har mange plasser ute der jeg liker å være

Jeg synes det er fint å være ute i gatene

4.Gater og byrom (3,0 på en skala fra 1 til 4)

Barn og unge er noe mer positive til gatene og uterommene i 
nabolaget enn det de voksne er. De fleste av dem synes at det er fint 
å være ute i gatene. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Mer spennende og varierte bygninger. 
2. Trafikkbegrensende tiltak.  

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



"Tiedemansparken med elv og lekeplasser er 
bra!»

«Tiedemannsparken er koselig og tilrettelagt 
for familie og voksne»

«Veldig bra med bålplass og langbord i 
tiedemannsparken»

«D2 Gangstien har blitt veldig fin med fine 
lekeplasser og treningsområder.»

«Sykkelveien og lekeplassen i Hagekvartalet «

«Bakeriet Boulangarie M og Petersborg-
huset»

«Fabrikkpipa er flott.» 

«Parkdraget med gangstien er limet i 
nabolaget.»

« Småhusbebyggelsen og Lille Tøyen. 
«Alle bilfrie gater»

«Borettslagene rundt tiedemannsparken har 
fine uteområder med mye lys»

«Flott at Hovinveien er kvitt 
gateparkeringen.»

Hva oppleves som bra?
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Hva oppleves som ikke bra?

«Grenseveien!»

«Trafikk i Sigurd Hoels Vei, burde ikke hatt 
parkering i veien» 

«Vi trenger fartsdumper for tryggere trafikk inn 
sigurd h vei»

«Synes ellers det er lite gress/beplantning i hele 
området»

«Det bygges for tett, burde være større plass 
mellom og mer grønt »

«Svært mange mennesker samles etterhvert 
veldig tett, mange i leiligheter»

Petersborgkvartalet og utsiktskvartalet er 
preget av for høye bygg som tar mye sollys. 

«fotgjengerovergang mangler enkelte steder, 
ikke minst for å knytte stien fra Hovinveien og 

Tiedemansbyen sammen»

«Avis sin virksomhet som blokkerer 
gjennomferdsel fra Petersborgkvartalet og 

Gladengveien»

Trafikkforhold

For tett og høyt

For lite grønt

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



9. Møteplasser (4,2 på en skala fra 1 til 7)

Totalt får indikatoren «møteplasser» den nest dårligste scoren i undersøkelsen. 
Men de fleste setter pris på aktive facebookgrupper og uteområder som torg, 
grillplasser og bakgård.  

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Det mangler felles lokaler, bibliotek eller andre lokaler der man kan møtes, 

spesielt på vinteren er dette viktig. 
2. Møteplasser som egner seg til bruk på tvers av alder og etnisitet. 

Uterommene er best egnet for småbarnsfamilier, mens større barn, single og 
eldre ikke føler at det er like tilrettelagt for dem.  

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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3

22

33

44

74

87

Det finnes felles lokaler der man kan møtes på
vinteren

Det finnes steder å møtes på tvers av alder og
etnisitet

Sameier eller nabolagsgrupper organiserer
aktiviteter

Det finnes mange muligheter til å treffe naboer

Det finnes torg, grillplass eller benker i
bakgården

Det finnes aktive facebookgrupper for nabolaget

4

6

7

10

Jeg har fritidsklubb, biblotek eller annet
sted inne der vi kan møtes

Jeg har steder ute der jeg kan møte
venner

Det er lekeplass eller benker utenfor
huset der folk pleier å møtes

Jeg kan møte venner hjemme hos meg
selv eller hos andre

9. Møteplasser (2,5 på en skala fra 1 til 4)

Også blant barn og unge får indikatoren «møteplasser» den nest dårligste 
scoren.   De aller fleste har mulighet til å møte venner hjemme hos 
hverandre, men langt færre har gode møteplasser utenfor hjemmet. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Det mangler felles lokaler, bibliotek eller andre lokaler der man kan 

møtes, spesielt på vinteren er dette viktig. 
2. Uterom der også større barn og ungdom kan møtes og tilbys 

aktiviteter. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



«bakgården i hagekvartalet»

«Lekeplassen i hagekvartalet» 

«Lekeplassene»

«julegrantenning på torget er også fint 
initiativ!»

«Fellesaraealer og fellesarrangementer i 
sameiet» 

«Bra organisert med borettslaget»

«Bakern på Petersborg og Lille Tøyen 
kolonial»

«Torget på Petersborg har flere benker og 
møteplasser.»

«Bålplass og benker»

«Tidemannsjordet, Nøtteskogen»

«Det er mye rekreasjonsarealer ute som er 
gode spesielt på sommerstid (park, grill, 

dammer, lekeplasser osv.)»

Hva oppleves som bra? Hva mangler/oppleves som ikke bra?

«Bydelshus og spesielt et ungdomshus»

«Felles lokale man kan låne til bursdager»

«Savner kulturhus, møtested for vinterstid»

«Valle Hovin er tomt kveldstid og trenger er 
aktivitetshus» 

«Flerkultur-og idrettshus for både barn og 
voksne som har tilbud innen et spekter av 

aktiviteter, teater, kor, yoga, saltrening, dans, 
turn, musikk»

«Et kulturhus, som i tillegg kan leies til private 
events er svært etterlengtet. Slik Villa Solhaug 

fungerer på Keyserløkka»

«Åpen barnehage, flere møteplasser for 
nybakte foreldre i permisjon»

«Uorganiserte møteplasser for voksne og 
ungdommer mangler»

«Middagstilbud restaurant på kveld»
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Lekeplasser

Torg, baker og arrangementer

Bålplass og parker

Bydels-/ungdomshus, bibliotek

Kulturaktiviteter

Uformell møteplass

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



10. Servicetilbud (3,7 på en skala fra 1 til 7)

Denne indikatoren har fått den laveste scoren i undersøkelsen. Det naboene er 
veldig fornøyd med er skolene og barnehagene i området som oppfattes som 
både lett tilgjengelig og med høy kvalitet.  Halvparten av de voksne mener at det 
er nok butikker og kaféer i nabolaget, det som etterspørres er mer variasjon. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Det mangler kulturtilbud i området.
2. Bibliotek, fritidsklubb eller andre åpne møteplasser etterspørres. 
3. Det er et fåtall som mener at det finnes mange jobber eller helsetilbud i 

nabolaget, men reiseveien til jobb synes å oppleves som grei.  

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)
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2

11

13

30

48

91

Det finnes kino, kulturhus eller andre
kulturtilbud i rimelig avstand

Det fines bibliotek, fritidsklubber eller andre
åpne tilbud

Det er bra med jobbmuligheter i området

Det er helsetilbud med lege, tannlege og
helsestasjon i området

Det er nok butikker og kaféer

Det er skoler og barnehager i kort avstand fra
der jeg bor

0

2

9

Det er kino eller kulturhus i nærheten
av der jeg bor

Det er fritidsklubb eller bibliotek i
nærheten av der jeg bor

Jeg har kort vei til butikker

10. Servicetilbud (2,2 på en skala fra 1 til 4)

Denne indikatoren har fått den laveste scoren i undersøkelsen.  Men 
tilgang til butikker oppleves som bra. 

Forbedringsområder for nabolaget er: 
1. Det mangler kulturtilbud i området.
2. Bibliotek, fritidsklubb eller andre åpne møteplasser 

etterspørres. 

Hvilke av følgende beskrivelser av gater og plasser passer for ditt nabolag? 
(Du kan krysse av på flere)

Voksne i nabolaget Barn og unge 6-15



«Nyoppussede moderne skoler»

«Mange barnehager i kort 
gangavstand.» 

«Bakeren på torget ved Sigurd Hoels 
vei.» 

«Nærbutikk og nabobakeriet er helt 
topp!»

«Lilletøyen kolonial, Boulangerie M,»

« Apotek, Vinmonopol»

«Kort avstand til sentrum»

«Det er kort vei å få til de tilbudene 
som er i nærheten.» 

«Biblioteket på Tøyen torg,» 

«Billjardklubben er et herlig og 
velkomment nerdemiljø på ensjø.»

«Kampen gård er fantastisk» 

Hva oppleves som bra? Hva mangler/oppleves som ikke bra?

«Ingen tilbud for ungdom eller store barn.» 

«Sterkt behov for et ungdomshus/fritidsklubb»

«Tilbud til ungdom etter skole og på kveldene.»

«Vi trenger ballbinger, fotball baner, 
ungdomsklubb og mer tilrettelagte muligheter for 

barn og unge.» 

«Mangler kino, bibliotek, kulturhus» 

«Kveldsåpent tilbud for naboer/voksne — Et 
«Kampen Bistro» hvor man kan møte naboer. «

«Trenger et sted hvor det er mulighet til å leie. 
Små leiligheter med få mulighet til å ha store 

arrangementer.» 

«Savner litt flere butikker med leker, sko, klær, 
bokhandel. En liten bar. Urbanitet.»

«Levende torg og "aktive» førsteetasjer.»

«Gjerne et felles fastlegehus også».

C
 1

0
 –

SE
R

V
IC

ET
IL

B
U

D

Skoler og barnehager

Mat, vin og bakevarer

Biljard og kort vei til sentrum

Tilbud til unge

Kulturtilbud og lokaler å leie

Handel og helse

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (åpne kommentarer)



-Fotball
-Alpin
-Idrett

-Spille videospill/gaming
-Bibliotek
-Kafe
-Høre på musikk
-Baker
-Kjøpesenter
-Fritidsklubb
-Lage mat
-Overnatting
-Leksehjelp
-K&H/strikke/tegneC

–
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V
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-Kino 
-Restaurant 
-Teater(Tøyen)
-Spøkelseshus
-Sirkus
-Berg- og Dalbane
-Skullerud Klatrepark

-Svømmehall/Tøyenbadet 
-Trampoline 
-Akebakke 
-Parker
-Lille Tøyen
-Gress
-Lekeplass
-Hockey-bane
-Skating
-Airtrack

Verksted med klasse 6B ved Hasle Skole og elevrådet ved Teglverket Skole.

Idrett

Møte venner

Kultur og fornøyelser

Fysisk aktivitetVære med venner

HVA BARNA LIKER I NABOLAGET



-Danseskole
-Langrenn
-Alpin

-Gaming 
-Tv-rom for spill og film 
-Psykolog 
-Leksehjelp 
-Airtrack
-Trampoline
-Kiosk
-Bibliotek
-Kjøpesenter
-Koserom med puter
-Mat og helse rom
-Innvandringshus
-Venne sted
-Leie for bursdag/fest

-Kino 
-Musikkrom
-Leos lekeland
-Megazone
-Berg og Dalbane
-Tivoli
-Bowlinghall
-Grafittivegg
-Fornøyelsespark
-Spøkelseshus
-Kokkekurs

-Bedre lekeplasser
-Klatrepark
-Skatehall
-Et sted å turne
-Fotballbane
-Dra på turer 

Idrett

Møte venner

Være med venner

Kultur og fornøyelser

Fysisk aktivitet
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Verksted med klasse 6B ved Hasle Skole og elevrådet ved Teglverket Skole.

HVA BARNA SAVNER I NABOLAGET



MULIG BRUK AV 
PETERSBORGHUSET

Basert på kartlegging «Der vi bor»

Workshops med barn og voksne
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Hva skal Petersborghuset brukes til?

Det er meget stor interesse blant beboerne for å åpne Petersborghuset for nabolaget.  
Flere har tidligere fortalt at leilighetene er små, at de trenger tilbud til for ungdom og 
større barn som ikke driver idrett og at de trenger gode møteplasser som også 
fungerer høst og vinter. Tilbud som er aktuelt for mange:

1. Bursdager og fester:  Det som aller flest ønsker er å kunne leie lokale til 
bursdager og fester.

2. Ønske om fritidsklubb og kreativt verksted for barn og unge er helt i tråd med 
det mange har svart tidligere som handler om manglende tilbud og møtested for 
denne gruppen. 

3. Nabolagskafé og møtested for nabolagsgrupper. Selv om mange setter pris på 
kaféen som allerede finnes på plassen så tyder tidligere svar på at de ser for seg  
et sted som inviterer til litt lengre, uformelle opphold, gjerne i kombinasjon med 
aktiviteter. 

4. Tilbud innen musikk, kor eller teater. 

5. Utlån av verktøy, sportsutstyr.

Andre ønsker er bibliotek, restaurant, lekerom, kino, yoga, bokkafé, Speider’n, 
sjakkkurs, matlagingskurs, verksted, brettspillkveld, babysang. 

Å låne musikklokaler eller bruke huset som co-working space er aktuelt for færre, 
men fortsatt 2 av 10 som helt sikkert ville brukt det. 

62

18

38

38

73

39

20

42

63

32

39

43

62

[Nabolagskafé]

. [Co-working space/felles sted å jobbe]

 [Fellesmiddager til en rimelig pris]

[Kjøp av middag til å ta med hjem]

[Lokaler bursdager, fester]

 [Gjesteleilighet for dine besøkende]

[Musikklokaler man kan låne]

[Tilbud innen musikk, kor eller teater]

[Fritidsklubb for barn og unge]

[Felles oppholdsrom man kan stikke
innom]

 [Utlån av verktøy, sportsutstyr ol]

[Møtested for nabolagsgrupper]

[Kreativt verksted for barn og unge]

Ville helt sikkert bruktVoksne i nabolaget

114 voksne beboere i nabolaget til Petersborghuset (andel som synes følgende beskriver nabolaget)D
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-Trampoline (2)

-Capture the flag (2)

-Minigolf

-Skøytebane

-Kunstgress Ballbane

-Ping Pong

-Slåball

-Scene

-Basseng

-Stor sklie

-Parkour

1.Kultursted og -verksted. 2.Bibliotek og utlån 3.Ungdomshus. 4. Torgfunksjoner og 
-arrangementer.

-K&H rom (3)

-Kino (2)

-Filmrom (2)

-Musikkrom med instrumenter (2)

-Mat&Helse rom

-Band/DJ

-Matlagingskurs

-Grafittirom

-Scene

-Forskningsrom

-Greenscreen rom

-Diskorom (3)

-Tv/spill rom (3)

-Filmrom (2)

-Koserom (2)

-Sovesal (2)

-Tv-rom (2)

-Biljardbord (2)

-Gymrom (2)

-Bordtennis/PingPong (2)

-Godislager (2)

-Helsesøster

-Sakkosekker/Sofaer

-Lasertag

-Simulator

-Kysserom

-Airtrack

-Leksehjelp (2)

-Lekserom (2)

-Barnerom uten voksne (2)

-Spisesal (2)

-Popcorn

-Narvesen

-Baker

-Chille-rom

-Fysisk spillrom

-Festrom

-PC-rom (2)

Barnas forslag til bruk av Petersborghuset og torget.

Verksted med klasse 6B ved Hasle Skole og elevrådet ved Teglverket Skole.
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INTERESSENTER OG 
ILDSJELER

Verksted med voksne beboere i nabolaget
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Boulangerie M.

Kontorfellesskap med ansvar
for utlån av lokaler.

Oslonøkkel – app

Peterborghuset facebookside

Bydelen

Tekna (koding og gaming)

Lille Tøyen Fotball

FAU/skolene

Diverse stiftelser og offentlige 
tilskudd.

Bykuben (senter for økologi)

Resirqel (ombruksspesialist)

Sosiale entreprenører 
(redesign og verksted)

Hasle tut og Blæs

Pådriv

Sameiene

Bymiljøetaten

«Velforening»

Diverse stiftelser og 
offentlige tilskudd.

Utleie og utlån

Møteplass for ungdom

Kultur og verksted

Bruk av park og torg
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Verksted med voksne beboere i nabolaget



KONSEPTRETNINGER

Basert på innsikt fra beboerundersøkelse, 
verksteder med barn & voksne og kunnskap om 

andre forretningsmodeller.
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Behov i nabolaget

Indikatoren “Møteplasser” har fått en lav score både hos voksne og barn med 4,2 blant voksne 

(skala 1 til 7) og 2,5 blant barn (skala 1 til 5). Hele 73 av 113 vil helt sikkert leie Petersborghuset

dersom det var mulig. Barna er opptatt av å ha en møteplass og ønsker seg blant annet 

«verksted», film/spillrom, felles matlaging, DJ/band og chillerom. 

Forretningsmodeller

Kampen Grendehus er et samvirke som har faste leieavtaler for kontorer. Sameier, sjakklubb,  

musikkskole, historielag, søm og design har adresse der og det leies ut storsal, liten sal, lydrom 

og kjøkken til mellom 1.000.- og 4.000.-. pr dag. Kampen Bistro tilbyr servering, vask, DJ mot 

pristillegg. Inntekter på ca. 2 mill og driftsleder har en lønn på ca. 400.000.-.  Bydelen 

finansierer/har finansiert en ungdomsarbeider for å ivareta aktiviteter for barn og unge. 

Aktuelle tilbud

Kontorplasser, møterom, loft (arrangementsrom), kjøkken og uformelt «bibliotek»,  

musikkrom/-utstyr og K&H rom.  Kommersiell utleie, utlån til ideelle aktører og nabogrupper, 

åpent hus for beboere og aktiviteter for barn og unge.  

Samarbeide og finansiering

Ren utleie kan administreres av  leietakere i bygget.  For å tilby aktiviteter for barn og unge kan

bydel, sameier og FERD går inn med midler.  Det søkes om tilskudd fra stiftelser og det 

offentlige til utstyr og aktiviteter.  Samarbeide med Boulangerie M. om servering og 

kommersielle og ideelle aktører om aktiviteter. 

Nabolagshus
Utleie og åpent hus1

Foto: Kampen BydelshusF
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Deichman
Ensjøsatelitt2

Foto: Deichman Tøyen

Behov i nabolaget

Indikatoren “Servicetilbud» har fått den laveste scoren hos både voksne og barn med 3,7 

blant voksne (skala 1 til 7) og 2,2 blant barn (skala 1 til 5). Bibliotek og ungdomsklubb mangler 

og er ønsket av mange.  Barna er opptatt av å ha en møteplass og ønsker seg blant annet 

«verksted», film/spillrom, felles matlaging, DJ/band og chillerom.

Forretningsmodeller

Deichman har 23 biblioteker i Oslo fra det store hovedbiblioteket til de små, lokale. De 

fungerer som møtesteder og tilbyr blant annet sjakk, datahjelp, leksehjelp, filmvisning, 

språkkurs, lesesirkel, temamøter, kreative verksteder, utleie av verktøy, og møterom.  

Deichman er offentlig finansiert og kan dermed muligheten for nabogrupper og 

organisasjoner til å låne lokaler til aktiviteter. 

Aktuelle tilbud

Bibliotek, møterom, musikkrom, kreativt verksted. Utlån til ideelle aktører og nabogrupper. En 

del rom kan tidsdeles med kommersiell utleie på dagtid og offentlig/ideell virksomhet på 

kveldstid/helger.  

Samarbeide og finansiering

Deichman leier på heltid (som eget bibliotek) eller på deltid (som satellitt administrert av 

Deichman Tøyen).   

F
-

K
O

N
SE

P
TR

ET
N

IN
G

ER



Behov i nabolaget
Et at de tydeligste funnene er at bomiljøet vurderes som dårligere for ungdom enn for andre 

grupper. Indikatoren “Service» som inneholder skole, butikk, helse og kultur har fått den laveste 

scoren i kartleggingen med 3,7 blant voksne og 2,2 blant barn. Kun 2% av de voksne som ble 

spurt mener at det finnes kulturtilbud i nabolaget. Muligheter for kunst  & håndverk  filmrom, 

musikk/produksjon, matlaging, scene, Greenscreen/film er tilbud som barna ønsker seg. 

Forretningsmodeller

Tanken i Sandvika er møteplass for ungdom og kulturlab med produksjonsarealer, work space og 

inbubatortjenester innen musikk, kreativ næring og kulturproduksjon. 

KIGO tilbyr gratis kulturaktiviteter for barn og unge i bydel Gamle Oslo.

Poprommet er en kommersiell aktør som tilbyr undervisning i sang, gitar, piano, trommer, bass, 

produksjon, låtskriving, kor, musikal og teater.  

Aktuelle tilbud

Undervisning, workshops, band, kor, dans.  Studiorom, håndverksrom og større lokale på loftet i 

tillegg til åpen møteplass i kjøkkendel. Små og store konserter i huset eller på torget. 

Samarbeide og finansiering

Utleie til kommersiell aktør med avtale om gratis nabolagsaktiviteter eller til KIGO/annen ideell 

aktør som støttes av bydel og det offentlige. 

Kultursted3

Foto: KIGO (Kultur i Gamle Oslo)
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Nabolags- og
ungdomsinkubator4

Foto: Vollebekk Fabrikker

Behov i nabolaget

Indikatoren “Servicetilbud» har fått den laveste scoren hos både voksne og barn med 3,7 blant 

voksne (skala 1 til 7) og 2,2 blant barn (skala 1 til 5). 13% mener at det er bra med jobbtilbud i 

nabolaget, men det er nærhet og god kommunikasjon til sentrum og andre deler så dette sees 

ikke på som en utfordring. Det som er en derimot pekes på er behovet for et bedre bomiljø for 

ungdom og at det er en del ungdommer som henger rundt og til dels driver med rus.  

Forretningsmodeller

Vollebekk Fabrikker er et samarbeide mellom bydel Bjerke, Obos og Aspelin Ramm. Det tilbys 

rimelige lokaler for aktører innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon. 

Kompass & Co er en sosial entreprenør som skaper mestringsarenaer for barn og unge 

gjennom aktiviteter, sysselsetting, internship og arbeidstrening innen mat, dyrking og gjenbruk.

Aktuelle tilbud

Tilby rimelige lokaler, støttefunksjoner og coaching til virksomheter mot at de forplikter seg til 

å inkludere ungdom og holde huset åpent for nabolaget. Temaer innen kultur, film & musikk, 

dyrking & mat eller gjenbruk & håndverk er temaer som kan inkludere både barn, ungdom og 

voksne.

Samarbeide og finansiering

Utleie til aktuelle virksomheter, samarbeide med bydel og NAV om kompetansetiltak og 

jobber/småjobber for ungdom. Søke tilskudd gjennom Bufdir, Innovasjon Norge, stiftelser, 

ERASMUS, crowdfunding. 
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Behov i nabolaget

Et at de tydeligste funnene er at bomiljøet vurderes som dårligere for ungdom enn for andre 

grupper. Indikatoren “Service» som inneholder skole, butikk, helse og kultur har fått den laveste 

scoren i kartleggingen med 3,7 blant voksne og 2,2 blant barn. Kun 1 av 10 mener at det finnes 

ungdomsklubb, bibliotek eller andre steder der ungdommer kan være. Mange viser til at det 

samler seg ungdomsgjenger med tilløp til hærverk og rus. Elevene har også ungdomsklubb høyt 

på listen over sine behov. 

Forretningsmodeller

Tøyen Sportsklubb har aktiviteter som taekwondo, sjakk, basket, capoeira, hip-hop, zumba, 

yoga, strikking, legobygging, friluftsliv, allidrett og kurser ungdom til lederskap og frivillighet 

gjennom Tøyen Akademiet.  

Sinsen Kulturhus er en offentlig støttet ungdomsklubb som er møteplass, har aktivitetstilbud og 

arrangerer ferietilbud, kultur- og fritidsopplevelser for lokalmiljøet. 

Aktuelle tilbud

Kunst og håndverkaktiviteter,  film/spillrom, sjakk, felles matlaging, DJ/band og chillerom. 

Kompetansebygging og jobbtrening. 

Samarbeide og finansiering

Leie ut til bydel som organiserer og finansierer ungdomsklubben.  

Ungdomsklubb5

Foto: Sinsen KulturhusF
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Behov i nabolaget.

Indikatoren “Service» som inneholder skole, butikk, helse og kultur har fått den laveste scoren i 

kartleggingen med 3,7 blant voksne og 2,2 blant barn. Kun 1 av 3 sier at det er et tilbud innen 

helse i nabolaget, men kun noen få synes dette er så viktig at de ønsker det spesifikt. 

Forretningsmodeller

Det er mange eksempler på helsehus der ulike profesjoner deler lokale, administrasjon og 

nettverk.  

Aktuelle tilbud

Leie ut kontorer til fastleger, tannleger, fysioterapeut, psykolog i tillegg til private og ideelle 

aktører innen yoga, kursvirksomhet, fysisk og psykisk helse.

Samarbeide og finansiering

Utleieavtaler med aktuelle virksomheter.

Helsehus6

Foto: NHLF
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Behov i nabolaget

Indikatoren “Møteplasser” har fått en lav score både hos voksne og barn med 4,2 blant voksne 

(skala 1 til 7) og 2,5 blant barn (skala 1 til 5). Bare 1 av 3 mener at sameie eller nabolagsgrupper 

organiserer aktiviteter og fester.  Noen av sameiene arrangerer sammenkomster mens andre 

gjør det ikke. I et av sameiene er det etablert en gruppe som kaller seg “velforening”, men den 

fungerer som en arrangementskomité. 

Aktuelle tilbud

Etablere en nabolagsgruppe som arrangerer sammenkomster og arrangementer med 

Tiedemannstorget og Petersborghuset som base. Det kan være filmvisning, markedsdager, 

fester, konserter og de kan være pådriver for å få flere aktiviteter som bordtennis, 

boule,lekeapparet på torget.  

Samarbeide og finansiering

Ildsjeler og eksisterende «velforening» kobler seg sammen og velger en leder/administrator. 

Bruk av Petersborghuset og Tiedemansplassen til gruppemøter og arrangementer.

FInansiering gjennom sameie, dugnad/spleiselag, inkludering av lokalt næringsliv.

Nabolagsgruppe
aktiviteter

Foto: Barnas Boligbyggere
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Behov i nabolaget

Indikatoren “Natur og grønt” har fått en relativt lav score både hos voksne og barn med 4,4 

blant voksne (skala 1 til 7) og 2,7 blant barn (skala 1 til 5).  Det er riktignok parker i nabolaget, 

selv om de ikke er veldig store, men mange savner trær og grønt i gater og på plasser. 

Muligheter for dyrking er liten, og 9 personer i undersøkelsen vår etterlyste dette spesifikt. 

Dyrkekasser på torget med mulighet til å bruke kjelleren på Petersborghuset til oppbevaring er 

noe konkret som kan gjøres som en samskapingsaktivitet på tvers av aldersgrupper i nabolaget.

Samtidig gjør Waterways et prosjekt med Teglverket Skole om overvann der de ønsker å se på 

bruk av dyrkekasser i nabolaget.   

Aktuelle tilbud

Etablere en dyrkegruppe på tvers av alder. Kurs med Nabolagshager, salg og  markedsdager, 

engasjere ungdom, lage mat sammen. Petersborghuset kan brukes som base med dyrkeutstyr i 

kjelleren. 

Samarbeide og finansering

Bruke Waterways forskningsprosjekt om overvann på Teglverket Skole som katalysator og for å 

engasjere barn og unge. NMBU har også forskningsmidler.  Søke midler hos 

bymiljøetaten/andre.  Lokalisere ildsjeler og bruke Petersborghuset som base for dyrkegruppa. 

Dyrking på
torget8

Foto: Barnas Boligbyggere

F
-

K
O

N
SE

P
TR

ET
N

IN
G

ER



Driftsbudsjett
bydel, etat, NAV

Tilskudd fra 
offentlige og 

stiftelser

Kontingent 
fra sameier

Kommersiell 
utleie

Finansiering-
muligheter

1.Nabolagshus

2.Deichman

3.Nabolagsinkubator

4.Kultursted

5.Ungdomshus

6. Helsehus

X X X X

X X

X X X X

X X X X X

X X

X

Utlån til 
ideelle og 

organisasjoner
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Samarbeide og finansering

Det bør søkes et samarbeide mellom FERD og sameier, bydel og private eller ideelle aktører 

innenfor kultur eller ungdomsarbeid samtidig som kommersielle utleie kan dekke driftskostnadene 

for huset.  Det er også gode muligheter til å få finansiert oppussing og innkjøp gjennom offentlige 

tilskudd eller stiftelser som prioriterer barn og unge.  Konsepter som «nabolagshus» med utleie, 

«kultursted» med kommersiell og/eller ideelle drivere eller «nabolagsinkubator» med 

entreprenører innen kultur, dyrking/mat, gjenbruk/håndverk og inkludering av ungdom har gode  

muligheter for finansiering. 

Katalysator for andre tiltak

Kartleggingene og nabolagsinvolvering skal i første rekke brukes til å utvikle et relevant til bud for 

Petersborghuset.  Men innsikten kan også brukes som katalysator i andre prosesser.  Selv  om det 

er mange lekeplasser i området og en del grønne områder så er disse i liten grad lagt til rette for 

aktiviteter for større barn og ungdom.  Idrettsområdene er tatt av organisert idrett og lekeplassene 

er tilpasset de minste barna. Dette bør kunne adresseres i videre utvikling av området.  Både 

ballplasser, bordtennis, sjakk og dyrkekasser er aktiviteter som kan involvere på tvers av alder.  Det 

er også behov for mer grønt i gater og på plasser og bedring i trafikksituasjon. 

Oppsummering og kommentarer
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Petersborghuset

Gjennom kartlegging og involvering av nabolaget har FERD og 

samarbeidspartner skaffet seg et meget godt grunnlag for å 

utvikle Petersborghuset til en møteplass for naboene.  Selv om 

de fleste trives godt i nabolaget så ser vi at behovet for gode 

møteplasser, kultur- og ungdomstilbud ikke er dekket. 

Mange familier bor i leiligheter med begrenset plass og det er få 

tilbud til barn og unge som ikke deltar i organisert idrett. Selv

om de fleste føler seg trygge i området så er det samtidig en

bekymring med tiltagende ungdomsmiljøer med hærverk og rus 

med et tydelig behov for forebygging. Petersborghuset kan 

bidra til å dekke behov om flere tilbud og møteplasser til barn 

og unge, mulighet for å leie lokaler og åpent hus med 

kulturtilbud og bibliotek.  



Nabolags
hus

*utleie og 
sameie

Deichman
offentlig

finansiert

Ungdomsklubb
bydelsfinansiert

Kultur 
sted

*kommersielt 
+ sameie

Helsehus
*kommersielt og 

sameie

Nabolags 
Inkubator
*utleie, tilskudd 

og NAV

BRA muligheter 
for finansiering

MIDDELS muligheter
for finansiering

DÅRLIGE muligheter
for finansering

Mindre behov Stort behovMiddels behov

Kontorer 
& co-working

*kommersielt og 
sameie

Muligheter for nabolagshus, kultursted, nabolagsinkubator, 
gjerne i kombinasjon med kommersielle kontorutleie
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Bra fysisk bomiljø 
og boliger

Tilbud for naboer, 
barn og unge

Sa
m

ar
b

ei
d

e • Bydel

• Næringsliv/Boulangerie M

• Ideelle aktører og 
organisasjoner

• Sameier og FAU

• Bymiljøetat

• Sportsklubb

• Pådriv, Tekna, NAV

• Waterways og Bykuben

• Ildsjeler&»velforening»
Fo

rs
te

rk
e • Naboarrangementer.

• Sameieinvolvering.

• Oppfølging av ungdomsmiljø.

• Nabolagsgrupper: Dyrking,
trening, jobbskaping for
ungdom, sjakkklubb el.l.

N
ye

 t
ilb

u
d • Utleie og utlån av PBH.

• Kulturtilbud og verksted i PBH.

• Bibliotek/åpent hus for
nabolaget.

• Tydeligere funksjoner på  torget 
med f.eks.klatretårn, 
bordtennis, boule, sjakk, 
dyrking.

• Entreprenørskap og jobbtrening
i PBH.

Møteplasser 
og tilhørighet

Et bra bomiljø og bra opplevd bokvalitet.
trygge oppvekstvilkår – engasjerte beboere – gode møteplasser –

attraktive tilbud og aktiviteter
MÅL

BEHOV

TILTAK
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