
Hva skjer med grusbanen? 

Informasjon om fremdriften i arbeidet med aktivitetspark på grusbanen ved Bøler skole per april 

2018. 

 

FAUs utegruppe jobber videre med planene om å lage en aktivitetspark på grusbanen ved Bøler 

skole. 

Mål:  

Å skape en aktivitetspark som kan brukes av barn og unge både i og utenfor skoletid, og som også 

andre generasjoner i bydelen kan ha glede av.  

Vi ønsker et område med plasser for blant annet rullende aktiviteter og ballaktiviteter, og som også 

har grøntarealer og benker slik at dette også blir et hyggelig område å være på.  

 

Her er en kort oppdatering av status for arbeidet: 

Vi jobber på tre ulike arenaer: 

1) Tillatelse til å utvikle området + involvering av bydel/kommune 

2) Skaffe mer penger 

3) Lokal involvering (elever og befolkning for øvrig)  

 

Hva vi har gjort og hva vi planlegger videre - utdypning: 

 

1) Tillatelse til å utvikle området + involvering av bydel/kommune 
 

For å kunne utvikle området er vi avhengig av godkjennelse fra eier av grusbanen, 

Undervisningsbygg. Dette er altså en avgjørende forutsetning for at prosjektet skal kunne 

gjennomføres. 

Vi har vært i møte med Undervisningsbygg, som har gitt tillatelse til at vi ferdigstiller en 

mulighetsstudie for området. Studien er under utarbeiding av landskapsarkitektene Lala Tøyen, som 

har erfaring med liknende arbeider. Lala har laget foreløpige skisser med ulike alternativer. 

Undervisningsbygg har flere forbehold, blant annet knyttet til hvem som skal stå for kostnader til 

vedlikehold, hvem som skal stå som ansvarlig for prosjektet og hvordan prosjektet påvirker 

mulighetene for framtidig bruk av området til andre formål.  

Vi arbeider derfor med å finne løsninger som gjør at vi får tillatelse til å bruke området til det vi 

ønsker. Vi har siden sommeren 2017 vært i tett kontakt med bydel Østensjø og Bymiljøetaten 

(BYM). Begge er positive til prosjektet.  



Bydel Østensjø står som søker på søknader til flere tilskudd (se punkt 2). Bymiljøetaten har stilt seg 

positiv til å ta driftsansvar for deler av området, dette er ennå ikke avklart. Vi er i tett dialog med 

både Bymiljøetaten og bydelen, med håp om at BYM kan ta driftsansvar og at enten BYM eller 

bydelen kan stå som prosjektansvarlig. Vi håper på nærmere avklaring i løpet av våren. 

Tross forbehold fra Undervisningsbygg er det positivt at de har godkjent vårt videre arbeid med en 

mulighetsstudie. Vi håper gjennom dialogen med bydelen og BYM å finne løsninger som gir oss 

tillatelse fra Undervisningsbygg. 

 

2) Skaffe penger 

I tillegg til at vi har mottatt en million kroner fra Sparebankstiftelsen, oppfyller vi kriterier til å motta 

flere tilskudd som vi derfor har tro på å få.  

Oversikt over status så langt: 

Mottatt: 1 million, Sparebankstiftelsen 

Søkt om: 1.500 000 kroner, torg- og møteplassmidler Oslo kommune (Bydel Østensjø står som søker, 

fristen var 1. februar, svar ventes ca i august/september). 

Søkt om: 800.000 hvert år i tre år, støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, Bufdir (frist 

var 1. februar, svar ventes i mai/juni, bydel Østensjø har anbefalt vår søknad). 

Intensjonsavtale: 1.000 000 fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune v/Bymiljøetaten. Sum ikke 

bekreftet, inngått intensjonsavtale. 

Skal søke: Opp mot 4. 000 000: Tilskudd for nyskapende aktivitetsarenaer, Kulturdepartementet. 

(beløpet man kan få forutsetter tilsvarende beløp i egenkapital, vi avventer derfor svaret på 

innsendte søknader først for å sikre mest mulig før vi søker på dette)  

Mulige søknader: Opsahlfondet, Gjensidigestiftelsen, støtte til grønne prosjekter, støtte til urbant 

jordbruk. 

FAUs egne midler:  FAU har gitt tillatelse til bruk av 200.000 kroner av våre oppsparte midler til bruk 

på utearealet. Pengene benyttes der vi finner det mest hensiktsmessig når vi har mer oversikt over 

hva som kommer på de samlede utearealene rundt skolen. 

 

3) Lokal involvering 

 

Landskapsarkitektkontoret Lala Tøyen har bred erfaring med utvikling av liknende plasser for barn og 

unge. Lala har vært med på møter med skolen, bydelen, Undervisningsbygg og Bymiljøetaten. 

Lala står for mulighetsstudien, som innebærer involvering av elever, skisser og forslag til 

gjennomføring. Lala har laget foreløpige skisser med ulike alternativer. Nøyaktig hvordan hva vi 

lander på vil bli bestemt ut fra nærmere dialog med de berørte. Lala legger opp til ulike alternativer 

ut fra ulike budsjetter, siden vi ikke vet hvor mye penger vi vil få totalt ennå. 

Alle elever har fått mulighet til å svare på et skjema om hva de liker å holde på med, og hva de 

ønsker skal komme på grusbanen. Vi har fått svar fra alle trinn bortsett fra 10. trinn. 



Lala har også holdt et møte med 6. trinn, der barna har spilt inn ønsker. Barnas ønsker gir et godt 

grunnlag for planlegging av området. 

Vi planlegger å arrangere et åpent møte der vil vise skissene, og der alle kan gi innspill som da vil gi 

grunnlag for et oppdatert forslag. Vi vil arrangere møtet ila våren, men må komme nærmere tilbake 

til tidspunkt. 

Skolens ledelse og Aktivitetsskolen har også gitt innspill. 

Vi er også i kontakt med Utekontakten og Eldresenteret – sistnevnte har kommet med flere innspill. 

Tanken er at dette kan bli et hyggelig område for flere generasjoner utenom skoletid, ikke bare 

ungdom og barn, selv om dette er den viktigste målgruppen. Eksempel er benker og grøntarealer. 

Også forebyggende avdeling ved Manglerud politistasjon er informert om planene, og er blitt tilbudt 

å gi innspill. 

 

Oppsummering: 

 Vårt viktigste mål nå er å finne løsninger som gjør at vi kan sikre godkjenning fra 

Undervisningsbygg. Det viktigste er å avklare hvem som kan bidra til drift og vedlikehold, og 

hvem som kan stå som prosjektleder. 

 Vi venter på svar på søknader om flere økonomiske tilskudd.  

Vi forventer en økonomisk ramme på alt fra 1 til 9 millioner kroner (med god tro på mer enn 

1), og planlegger ut fra ulike budsjett. 

 Parallelt med at vi jobber for å få godkjenning for prosjektet, ønsker vi å bruke tiden så godt 

som mulig for å planlegge prosjektet. Vi har foreløpige skisser ut fra involvering av elevene 

og andre.  

 Vi håper å kunne starte arbeidet på plassen våren 2019, forutsatt godkjenning. 

 

 

Hilsen utegruppen i FAU Bøler skole:  

 

Ine Martinsen 

Silje Hoftun 

Tina Hasaas 

Åsne Gullikstad 

 

 

 

 

 



 


