
NÆRMILJØPARK PÅ BØLER
- Et forbildeprosjekt



EKSISTERENDE SITUASJON

Ulsrud vgs

Flerbrukshall

Omsorgsboliger

Bøler senter

T-bane

bad og bibliotek

Bøler skole
1-10 trinn



STORT OG ENSFORMIG UTEN GRØNNE KVALITETER



• FAU søkte og fikk 1 million av sparebankstiftelsen i april 2017 for å lage 

en aktivitetspark for hele befolkningen på grusbanen

• Vi har hørt hva elever og folk i området ønsker

• Vi har fått hjelp av Lala Tøyen til å lage et forslag med bakgrunn i alle 

forslagene som har kommet inn

• Vi har fått bydelspolitikerne og andre etater i Oslo kommune med på 

laget

• Vi har samlet inn totalt 7,4 millioner. 

• Politikerne på Rådhuset har sagt ja til at vi kan lage parken og det skal 

skje i mai. 

• Tiltaket er lagt inn i behovsplan for idrett og friluftsliv

• Bymiljøetaten har fått på prosjektleder og prosjekterende- VI ER I GANG!

DETTE HAR SKJEDD



ELEVUNDERSØKELSE DESEMBER 2017

Ballspill Fotball, basket, innebandy, håndball, vollyball, stikkball, dødball, sprettball, kanonball, minigolf, tennis

Klatre, turne, trene Klatre, klatrevegg, klatrenett, klatrestativ, klatre på veggen på flerbrukshallen, buldrevegg, 
klatrepyramide, turne, tuftepark, treningspark, hinderbane/ hinderløype, jungelbane, treneapparater, taubane/zipline, 
trampoline, parkour

Møteplass Benker, henge, sitte, bord, hengekøye, sted å møte venner, gå å snakke, skravle

Vinter Skøytebane, ake, ski

Rullende aktiviteter Skatepark, sparkesykkel, rullesko, rulleskøyter, sykkel  (aktivitetsbane/asfaltbane, asfalt å 
tegne på, leketrafikkbane med lys, sykkelbane, friidrett, løpebane), bmx-bane

Leke Lekehus, sklie, dumphuske, husker, snurrehusker, trehytte, hule, rollelek, sandkasse, fornøyelsespark

Grønt Tursti, trær, blomster, gress til å leke på, busker, åpen plass, bakke, klatrebakke

Vann Svømmebasseng, vannlek, vannsklie, boblebad, drikkefontene 

Inne Aktivitetsrom, spillrom, varmestue, utlånsbod, skøytebu, kiosk, kafe, bod, toalett

For scene Danse, disco, musikk, scene, yoga



EKSISTERENDE SITUASJON



KONSEPT FORSLAG



KONSEPTET



KONSEPT PÅ SITUASJON   - Alternativ A



KONSEPT PÅ SITUASJON   - Alternativ B



LANDSKAP OG VEGETASJON –være i det grønne, lære om det grønne



BALLSPILL – flerbruk og utforming utenfor standard



Klatre, turne, leke



RULLENDE AKTIVITETER



MØTESTEDER



HENGE OG SLAPPE AV



VINTER



EN PARK FOR ALLE, FRA BARN TIL ELDRE


