Idéverksted 23. mars 2015 Trosterud Haugerud. Innspill i kafédialog etter tema
Ideer og innspill som er kommet flere ganger er samlet i et punkt. Omlag 50 beboere deltok i innspillsrunden.
Forslag
1 MØTEPLASS
Kafétilbud / lavterskel møteplass
som inviterer generasjonsoverskridende

Kaffebar
Dr. Dedichens område kan benyttes
som møteplass

1

Kommentar

Hva kan jeg/nettverket bidra med

Bistand

- Innendørs, åpent tilbud som både
inviterer unge, småbarnsfamilier og
eldre.
- Musikk og kulturtilbud
- Lavterskeltilbud som gjør det
lettere for folk uten barn i
barnehage- eller skolealder å bli
kjent med andre.

- Innarbeide velkomstkultur
- Bruke møteplassene som allerede
finnes: Haugerud idrettsforening,
Haugerud kirke, skolene i området,
Haugerud seniorsenter,
Trosterudvillaen.
- Kan Ungdommens kulturmønstring
arrangeres på Haugerud eller ved
Haugerud senter?
- Lage en oversikt over alle
møteplasser med en
kalenderfunksjon for alt som skjer,
inkludere et sosialt medium som
ikke bare er enveis kommunikasjon
- Det skal arrangeres familiedag på
Trosterudvillaen 23. august 2015, i
samarbeid med bl.a. Rotary og
kirken
- Haugerud idrettsforening (og andre
aktører) må bli mer synlige.
Starte selv?
Etablere samarbeid mellom
hagelaget, Albansk fotballklubb.
Starte opp kreativt verksted.

- Åpne opp bydelens lokaler som
finnes i dag og organisasjoners
møteplasser.
- Skape oversikt over hva som finnes
- Skape system som gjør det mulig å
bruke
- Felles informasjonskanal for det
som skjer
- Kommunen mangler
tilstedeværelse – må komme på
banen.

Finnes flere engasjert miljøer rundt
stedet, som Albansk fotballklubb
med kafé, Økologisk hagelag,
barnehage Nordre Trosterud,
inkludere kreativt verksted.
- Dr. Dedichen sykehusbygning er et

Omsorgsbygg eier lokalene.

historisk bygg som må ivaretas,
samme med annekset. Byggene
forfaller, og det er mye søppel
omkring. Kan man ikke bygge
barnehage i annekset og fjerne de
stygge brakkene (Kastanjen
barnehage)?
Ta vare på og bygge ut møteplassene Borettslag har fellesrom og utendørs
i borettslagene som alt finnes
lekeplasser og parkområder
2 SKJØTSEL
Finere og bedre vedlikehold på Tbanen og senteret

Samarbeide med eierne om lys og
søppel.

Mindre forsøpling

Flere ruskenaksjoner

Velholdte parker og grøntområder

- Utvikle Haugerudparken og
opprustning av området rundt lille
Wembley, tilrettelegges for grilling.
- Plukke søppel, klippe plen
- Det er noen områder som ligger
brakk hvor ingen rydder opp. For
eksempel gangveien fra Trosterud Tbane til Trosterudvillaen og tomta
ved Haugerudhagan 15.
- Det er en slette mellom
Haugerudhagan og Alna som bør
vedlikeholdes og klippes for
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- Borettslagene kan søke midler og
skjøtte/utvikle.
Haugerud/Trosterud velforening/
beboere i området kan jobbe med
hva vi ønsker at Haugerud senter
skal være.
- holde det rent
- holdningsskapende arbeid
- dugnad
- Veldrevne borettslag og god
skjøtsel privat eiendom bidrar til å
bremse forsøpling.
- Drivhuset på Trosterud som
utgangspunkt for planting flere
steder (f.eks. rundt t-banen på
Trosterud).
- Innarbeide en kultur der man tar
vare på stedet sitt.
- Holdningsskapende arbeid mot
hærverk og forsøpling gjennom skole
og idrettslag.
- Hundeeiere må plukke opp bærsj
etter hundene sine. Kanskje man
bør henge opp skilt med

Kontakt med senteret.

- Søppelkasser
- Det offentlige må holde orden på
sitt

- Utvikle Haugerudparken
- Henge opp beholdere med gratis
poser

Gangveier

3 FØRSTEINNTRYKK
Mer lys som gir opplevelse

Skilting av nærmiljøkvaliteter
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ballaktivitet som cricket eller
lignende.
- Inger Hagerups plass holdes
vedlike. Binde plassen, den grønne
knausen ved stasjonen og
Frivillighetssentralen sammen?
- Gelender etter broen når man
kommer fra Haugerud T-bane (glatt
og bratt) og Trosterud T-bane til
Fagerholt.
- bedre vinterskjøtsel,
- det trengs benker ved gangveiene
- veldig vindfullt på brua over til Tbanen.
Estetisk belysning på Haugerud
senter; kan være funksjonelt ved å gi
bedre belysning samtidig som det
kan være estetisk. Man kan f.eks.
bruke farget lys.
- Det er vanskelig å finne veien for
de som ikke er kjent her når de
kommer hit med T-banen
(Haugerud).
- For å formidle kvalitetene ved Haugerud senter sin fasade kan
brukes som et kjempeskilt for å vise
hva som er hvor og perler som er
her.
- Inger Hagerup bodde på Haugerud,
kanskje kan hennes dikt brukes i det
offentlige rom? Som tekst på bakken
(ref. Karl Johan) eller annet.

nærmiljøregler?

Bedre skjøtsel

Framsnakking

Mer farger

Ny T-banestasjon
Skitrase hele veien ned til T-banen
på Haugerud.
Parkeringsplassen ved kjøpesenteret
gir rotete førsteinntrykk.

”Pigger” på lyktestolper osv. så ikke
duene bæsjer over alt.

4

Fra “snuplassen” og opp til Johan
Casbergsvei: her er det en hyggelig
liten gangvei, men det trengs lys og
måking så man kan bruke den hele
året.
Formidle de positive kvalitetene ved
Trosterud og Haugerud til
omverdenen. Førsteinntrykk
formidles også gjennom Nabolag.no.
Rangeringer kommer automatisk
opp på Finn.no og gir et inntrykk av
området til de som er på boligjakt.
- Nærmiljøet oppfattes som grått og
trist. Oppgradering av
skoleområdene trengs; i dag er disse
preget av asfalt, gråtoner og mangler
grønne innslag (trær/planter) og
gode/utfordrende lekeapparater.
Noe midler er kommet til å ta tak i
dette, men ikke nok.
T-banen er nitrist i dag. En stasjon
som f. eks. Ensjø ville vært et løft.
Parkeringshus i forlengelse av
senteret så plass blir frigjort til et
grønt og fint sitteområde/møteplass og bedre
tilgjengelighet/trafikksikkerhet til
skoleområdene.
Finne en måte å forhindre at noen
mater duer (det tiltrekker også
rotter).

Alle kan gå inn på mittnabolag.no og
fortelle om kvalitetene i området og
bruke andre kanaler til å spre et godt
rykte.

- Får vi midler til maling og utstyr kan
FAU/Boost Haugerud (og sikkert
flere) mobiliseres til dugnad og
fargelegge noen av de grå flatene på
skoleområdene, ved Tbanestasjonen osv.
- designere kunstnere får i oppdrag å
lage et konsept

4 OPPVEKSMILJØ
Flere ballbinger i Trosterud-området
Mer fokus på Trosterudområdet
Sosiale aktiviteter rundt skolene på
kveldstid
Utstyrpark, utlån av telt, ski, skøyter

I alle fall på Lutvann skole
- skoledisco, spillekveld, skøyter osv.

Større skole/sal
Speider, meisklubb, speider light
Svømmehall
Treningsgrupper for kvinner
Kan være utrygt på T-banestasjonen
Barne- og ungdomsklubber
Gode lekeplasser i borettslagene for
flere aldersgrupper

For liten for mange arrangementer
Bruke marka.

Tilgang til marka

- Fra gangveien i Ole Meseths vei går
det en sti inn i Marka. Denne stien
bør kunne enkelt rustes opp.
- Forbeholde parkeringsplassene ved
Lutvann til utfartsparkering
- Kan være et fint landskapselement
og turveiforbindelse mellom Marka
og Alnaelva.

Trosterudbekken bør åpnes
Møteplass i Haugerudparken
5 KULTUR OG FRIVILLIGHET
Oversikt over lokale frivillige
organisasjoner og grupper
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Gode møteplasser i Karlstua
borettslag, gode uteområder

Felles kalender slik at man får en
oversikt over hva som finnes

Mer fokus på Trosterudområdet
– FAU kan arrangere
- Arrangerer på tvers av skolene
– kan søke midler

Mer fokus på Trosterudområdet

- Feie for egen dør
- Dugnad, stille opp for hverandre
- Beplantning, v/hagelaget – lage
bed med barn og unge
- Nettverk av borettslag
- Beboere må slutte å bruke
utfartsparkeringen.

- Aktivitetskalender, oversikt over
hva som skjer (mitt Haugerud)
- Også oversikt over Trosterud på
mitt Haugerud.
- Opprette et møtefora for at lokal

- Skjerm på Tveita senter?

Åpen paviljong for uteforestillinger

Konsertpaviljong

frivillighet kan samarbeide bedre,
oppdatere hverandre
- Behov for flere frivillige til
seniorsenteret og
frivillighetssentralen
- Mer samspill mellom grupper med
ulik kulturell bakgrunn
- Trenger flere FAU-representanter
på Trosterud skole.
- Søke penger

Kreativitetssenter for barn og unge –
trenger et sted å være og nettverk
Dataparty – et sted med god
internettforbindelse
Albansk fotballklubb har egen kafé
v/ drivhuset på Trosterud.
Aktiviteter for funksjonshemmede
6 TRAFIKKSIKKERHET
Risikoanalyse over trafikken i
området med kartlegging av farlige
veier, krysninger, problematiske
parkeringer osv.
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Kan denne åpnes opp og benyttes av
flere?

Mange påpeker klønete parkeringer,
vanskelige krysninger og farlige
situasjoner.

- Flere trafikkaksjoner ved skolene.
Og ikke bare FAU på Trosterudskole.
Det er fint om man kan inkludere
frivilligsentralen i dette.
- Bruke gangveien ved
Haugerudsenteret i stedet for å gå
gjennom parkeringen.
- Mobilisere skolepatruljen der det
er behov. Spesielt oppover dr. dec
vei. Dette kan bidra til at bilene

Gjennomføre analyse

Parkering

Det er et problem med
gateparkering i Haugerudhagan. Her
står det store biler og lastebiler
parkert over lengre tid.

Ved gangfeltene ved Lutvann skole
er trærne i veien.
Mye sniking på veien på Trosterud
og gjennom borettslagene

- Kutte ned trærne.

Bedre tilrettelegging av Tvetenveien
for gående og syklende.

- Sykkelveien i Tvetenveien har for få
av og på muligheter for syklister
- Mangel på krysningsmuligheter for
gående og syklende langs
Tvetenveien før T-bane stasjonen
- Mange som bare løper over veien

Sterkere belysning langs
hovedveiene.
Gangfelt eller en bro over dr. dec vei
helt nederst ved skateparken.
7 RYKTE – forslagene finnes over
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senker farten oppover veien.
- Rapportere feilparkeringer
- Det bær innføres beboerparkering
langs veiene, eller avgift for
parkering for å unngå fulle gater og
langtidsparkering.

- Sette inn store steiner der det
trengs?

- Mange barn og unge krysser den
veien daglig fremfor å gå over broa.

Ved betalingsbommen på Trosterud
må det settes opp en høy kant i
veien, slik at folk ikke sniker seg over
i det andre feltet for å unngå
betalingen.

Kan skolepatruljen brukes her?

