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Innledning
Programplanen er et strategisk dokument som skal være styrende for innsatsen i
områdeløftet på Trosterud og Haugerud i fireårsperioden 2017-2020.
Planen skal rulleres årlig. I tillegg planlegges en underveisundersøkelse i 2019
som vil gi ny kunnskap om måloppnåelse og eventuelle behov for korrigeringer i
områdeløftets siste del (2020-2023).
Beboerne i Trosterud delbydel har lenge hatt et sterkt ønske om et områdeløft og
har satt i gang flere prosjekter og ulike aktiviteter på eget initiativ. Det viser det
store engasjementet i området, og at ved et varig områdeløft vil
lokalbefolkningen stå parat til å gjennomføre prosjekter og videreutvikle lokalt
engasjement som vil komme hele lokalbefolkningen til gode.

Bakgrunn og forankring
Staten, ved Kommunal -og moderniseringsdepartementet (KMD), og Oslo
kommune inngikk i 2016 avtale om Groruddalssatsingen 2017- 2026, der
følgende målsetting er lagt til grunn:
Groruddalssatsingen 2017-2026 skal bidra til varige forbedringer av tjenester og
nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere
beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i
lokalsamfunn og storsamfunn
Det vil bli utviklet delprogram for oppvekst og utdanning, sysselsetting og
nærmiljø. For delprogram nærmiljø er hovedmålsettingen at:
Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal
bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.
Begrepet nærmiljøkvaliteter omfatter kvaliteter som har betydning for om et
nærmiljø oppleves som godt, trygt og inkluderende, og rommer både fysiske og
sosiale forhold.
Prioriterte innsatsområder i delprogram nærmiljø er:
 Frivillighet, kulturaktiviteter og aktive lokalsamfunn
 Lokalt friluftsliv og fysisk aktivitet
 Byutvikling
Delprogrammet skal bygge på områdeløftmetodikken slik denne er utviklet i
Groruddalssatsingen fra 2007. Dette innebærer:
 Grundig kartleggingsarbeid og kunnskapsgrunnlag
 Lokal medvirkning og samarbeid med lokale frivillige lag og organisasjoner
 Helhetlig tilnærming med forpliktende samarbeid på tvers av
sektorer, etater og foretak
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Strategisk plan for Bydel Alna 2017-2020 gir overordnede føringer for bydelens
prioriteringer og styring. I planen blir det bl.a. lagt vekt på at bydelen skal spille
en aktiv rolle i lokalsamfunnsutvikling, og de mest levekårsutsatte områdene i
bydelen skal prioriteres.
Bydel Alna skal være et attraktivt sted å bo, og bydelen vil


være pådriver og legge til rette for medvirkning i pågående
byutviklingsprosesser, og legge til rette for «liv mellom husene»



utnytte mulighetene som Groruddalssatsingen gir til å utvikle trygge og
attraktive møteplasser, grøntområder og lokalsentre



arbeide metodisk for å aktivere ressurser på tvers av aktørgrupper og
organisatoriske grenser når løsninger utvikles og iverksettes

Områdeløft for Trosterud og Haugerud
I Budsjett 2017 for Bydel Alna (BU-sak 76/16 ) går Bydelsutvalget inn for at
områdeløft i delbydel Trosterud (Trosterud og Haugerud) blir en del av
Groruddalssatsingen fra og med 2017.

Utfordringer og muligheter
De viktigste utfordringene i delbydel Trosterud/Haugerud er knyttet til levekår.
Trosterud og Haugerud er blant de ti mest levekårsutsatte delbydelene i
Groruddalen, og blant de tre mest utsatte delbydelene i Bydel Alna.
Trosterud og Haugerud peker seg ut som et svært aktuelt område for framtidig
byutvikling. Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune (EBY) arbeider
med forslag til planprogram for deler av området som vil legge til rette for
omfattende boligfortetting, skoler og annen sosial infrastruktur, grøntanlegg og
sentrumsfunksjoner. Området preges også av store områder med opphoping av
tomme lokaler som eies av kommunen.

Strakstiltak 2015/2016
Som ledd i forarbeidene til områdeløft har følgende strakstiltak blitt iverksatt
eller er under oppføring:
 Drivhuset ved Trosterud gård er tatt i bruk av frivillige
 Kunstprosjekt på Trosterud skole er igangsatt
 Nye benker skal plasseres rundt i området
 Nye sittegrupper Haugerud senter og « Lille Wembley»
 Nye stedsskilt er under utplassering
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Beskrivelse av området
Bydel Alna har utarbeidet en forstudie til områdeløftet med detaljert beskrivelse
av området, og det refereres til denne ved behov for utfyllende informasjon om
delbydelen.

Delbydel 124 Trosterud ligger i Bydel Alna og omfatter 8 grunnkretser 1(3701
Alfaset, 3712 Stubberud, 3713 Trosterudlia, 3714 Østre Trosterud, 3710
Lutvann, 3715 Haukåsen, 3716 Solfjellet og 3705 Haugerud). Østre Trosterud,
Haukåsen og Haugerud er de mest folkerike grunnkretsene, mens Alfaset og
Lutvann knapt har beboere. Bydelsutvalget vedtok i sitt møte 20.11.14 (BU-sak
54 /14) å innlemme Karlstua, Haugerudhagan og St. Hansfjellet borettslag i
områdeløftet. Denne grensen samsvarer også med de eksisterende
skolegrensene i delbydelen.
Delbydelen grenser mot Østmarka i sørøst og mot jernbanen i nordvest. Mot
Lindeberg går grensen langs kraftledningen Røykås-Ulven og ved Lutvann leir. I
sørvest grenser delbydelen til Tveita i Alnabruområdet og grensen mot
Hellerudtoppen går langs Haugerudveien.
Mesteparten av boligbebyggelsen på Haugerud og Trosterud ligger i områdene
sørøst for E6, og var opprinnelig landbruksområde. På 1960- og 1970 tallet ble
området slik vi kjenner det i dag bygget ut, med blokkbebyggelse,
skoler, T-banetilknytning og lokalsentre på Haugerud og Trosterud.
1
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Levekår og demografi
Det bodde 8790 personer i delbydelen pr. 1.1.2014. Trosterud er den delbydelen
i Bydel Alna som har kraftigst vekst i befolkningen siden 2001 (21 %). Andelen
barn og eldre er høyere enn i Oslo generelt. 62 % av befolkningen i delbydelen
har innvandrerbakgrunn (Alna: 50 %, Oslo 31 %). Blant barn under 16 år er 58
% norskfødte av innvandrerforeldre, mens 10 % har selv innvandret.
Flyttetendensen viser netto utflytting av personer uten innvandrerbakgrunn. Det
er om lag 80-85% minoritetsspråklige elever på de tre skolene i området,
Trosterud, Haugerud og Lutvann skole.
Andelen lavinntekthusholdninger (etter OECD-definisjonen) er noe høyere i
Trosterud delbydel enn gjennomsnittet for Alna. Når det gjelder husholdninger
med barn under 17 år, skiller Trosterud, Furuset og Lindeberg seg ut blant
delbydelene med en høyere andel lavinntekthusholdninger enn gjennomsnittet
for bydelen. I over 20 % av husholdningene (med personer til og med 66 år)
utgjør overføringer fra stat og kommune mer enn halvparten av inntekt før skatt.
(Oslo: 15 %).
Andel sysselsatte beboere i delbydelen ligger noe under gjennomsnittet for Alna
og Oslo som helhet, men det er vesentlig forskjell på sysselsettingsandelen blant
menn og kvinner. Blant kvinner er sysselsettingsandelen lavere enn
gjennomsnittet for Bydel Alna i samtlige grunnkretser.
Andelen med grunnskole som høyeste utdanning er noe høyere i delbydelen enn
generelt for Alna og Oslo for øvrig. Andelen trangbodde husholdninger er lavere
enn for delbydelene Furuset og Lindeberg, men likevel høyere enn
gjennomsnittet for Alna.
Bolig
Boligområdene er preget av blokkbebyggelse i borettslag og boligsameier.
Blokkene er i hovedsak bygget på 60- og 70-tallet mens noe av bebyggelsen på
Haugerud har kommet til senere. Det er noe villabebyggelse i området nedenfor
Haugerud senter mot Alnabru. De fleste privathusholdningene i delbydelen eier
sin egen bolig. Kvaliteten på boliger og bomiljø må karakteriseres som god. I
EBYs planprogram for området legges det vekt på boligutbygging og byutvikling
og dette blir viktige føringer for utviklingen av boligmassen.
Fysiske forhold
Det er noe mindre arealbruksintensitet i delbydelen enn i Bydel Alna som helhet,
men samtidig er det flere innbyggere pr daa regulert friområde. Deler av
området – langs gang- og sykkelveien mellom Trosterud og Haugerud, er preget
av arealer og lokaler som er dårlig utnyttet og vedlikeholdt. Dette er i hovedsak
kommunale eiendommer og bygninger.
Tilgjengeligheten til Lutvann og Østmarka er svært god og en viktig verdi for
området. Haugerud Idrettspark er et viktig uteområde med
kunstgressbane for fotball og anlegg for skating, streetbasket, tennis og
cricket m.m. Det er utarbeidet planer for oppgradering av
Haugerudparken.
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Trosterud senter (OBOS forretningsbygg) og Haugerud senter (Enøk Consult)
ligger ved T-banestasjonene Trosterud og Haugerud (Ellingsrudbanen). Begge
lokalsentrene framstår som lite innbydende og med liten økonomisk bærekraft.
Det er flere kulturhistoriske steder i området, som Fagerholt, Haugerud gård,
Nordre Trosterud gård, Lutvann leir.
Sosialt liv
På Haugerud og Trosterud fins det frivillige lag og organisasjoner som engasjerer
seg sterkt i barn og unges oppvekstkår, deltakelse i idrett og ulike aktiviteter.
Borettslag og velforeninger lager ulike arrangementer for beboerne.
Organisasjonene tilbyr aktiviteter for mange av innbyggerne, men det er likevel
en del grupper og behov i området som ikke blir dekket av tilbudene.
Offentlige og private tilbud
Områdeløftet vil se på utvikling og styrking av offentlige og private bygg i
sammenheng med blant annet EBYs planprogram.
Det er tre skoler i delbydelen; Lutvann, Trosterud og Haugerud skoler. I tillegg
gir Haukåsen skole og Nordvoll skole byomfattende skoletilbud til særskilte
grupper. Trosterud fritidsklubb ligger på Trosterud senter og gir kultur- og
fritidstilbud til barn og unge. I Haugerud aktivitetshus driver gir bydelen tilbud til
eldre i Haugerud seniorsenter, samt Haugerud frivilligsentral. Bydel Alna driver ni
barnehager i området.
For mer utfyllende beskrivelse av området vises det til vedlagte forstudie.
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Mål for områdeløftet
Overordnet mål/Effektmål
Trosterud og Haugerud skal være et inkluderende lokalsamfunn preget av
deltakelse og engasjement. Området blir utviklet med gode løsninger for
bærekraftig byutvikling, der lokalbefolkningen har blitt tatt med i reelle
medvirkningsprosesser
Strategier
Med utgangspunkt i det overordnede målet, vil områdeløftet på Haugerud og
Trosterud konsentrere innsatsen om fire hovedstrategier for perioden 2017-2020
Nye samarbeidsformer og lokalt engasjement
Det er et stort frivillig engasjement i delbydelen, men mye tyder på at deltakelse
og lokalt engasjement varierer mellom ulike grupper. Områdeløftet vil derfor
rette seg inn mot å mobilisere og samarbeide med frivillige ressurser for økt
engasjement og deltakelse i lokalsamfunnet, og utvikle nye samarbeidsformer –
som partnerskapsavtaler o.a., samt bidra i oppstart av nye og videreutvikling av
eksisterende tilbud. Systematisk opplæring av unge ledere vil bli spesielt
prioritert.
Områdeløftet vil søke samarbeid med frivilligssentralen og andre lokale frivillige
aktører og tjenestetilbud for å styrke frivilligheten generelt i delbydelen.
Det vil bli gjennomført en 0-punktundersøkelse om beboernes erfaringer med sitt
boområde, deltakelse i frivillige aktiviteter og bruk av møteplasser lokalt. Dette
for å ha et bedre kunnskapsgrunnlag og utgangspunkt for videre utvikling av
strategier og tiltak. Undersøkelsen bør gjentas f. eks. i 2020 .
Inkluderende møteplasser
Forprosjektet for områdeløftet avdekket et stort behov for flere uformelle
møteplasser i prosjektområdet. Særlig er det viktig å gjøre områdene rundt de to
sentrene på Haugerud og Trosterud til attraktive steder å møte og være, både
for ungdom og for voksne. Kartleggingen i forprosjektet viser at det er flere
lokaler – også lokaler som forvaltes av Bydel Alna, som står tomme store deler
av tiden. Områdeløftet vil bidra med å gjøre eksisterende møteplasser
tilgjengelig for frivillig aktivitet, og at tilbudet i større grad blir styrt av brukerne
selv. Det er ønskelig å utvikle varierte kulturtilbud for beboerne.
Det er viktig at områdeløftet er synlig til stede sentralt plassert ved ett
av kollektivknutepunktene, og at det blir etablert områdeløftlokalet slik
det tidligere er gjort bl.a. på Lindeberg. Sambruk med andre aktører,
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både kommunale og frivillige, vil bli vurdert og lokalet skal være lett tilgjengelig
og universelt utformet.
Fysisk aktivitet og lokalt friluftsliv
Forprosjektet og innspill fra medvirkningsprosesser viser stor interesse og
muligheter for at det legges bedre til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv i
nærmiljøet. Friområdet ved ballbanen «Lille Wembley» kan utvikles som et sted
for mangfoldig urbant friluftsliv, samtidig som det fungerer som innfallsport til
Østmarka for mange beboere. Områdeløftet har som mål å gjøre flere lokale
beboere til aktive brukere av Østmarka for mosjon, rekreasjon, læring og
opplevelser. Haugerudparken er et annet friområde som vil bli oppgradert i tråd
med forprosjekt fra 2013.
Attraktive bomiljø, offentlige rom og liv mellom husene
Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune arbeider med planprogram for
sentrale deler av delbydelen som forventes bli sendt på høring i 2017.
Områdeløftet ønsker å bidra til bærekraftig byutvikling på Trosterud og Haugerud
ved å legge til rette for bred lokal medvirkning.
Deler av området er preget av tomme bygninger – ofte kommunalt eid, som
forfaller. Særlig området ved Nordre Trosterud gård har stort potensiale for å
utvikles til kulturpark ved å oppgradere lokaler og aktivisere uteområder som i
dag ikke er i bruk.
Utvikling av lokalsentrene på Haugerud og Trosterud vil også stå sentralt i
arbeidet med å legge til rette for attraktive offentlige rom.
Resultatmål for områdeløftet
Områdeløftet på Trosterud og Haugerud skal:
1. Bidra til flere deltakere og ledere i frivillige aktiviteter
2. Engasjere nye grupper som bidrar i aktiviteter i nærmiljøet
3. Utvikle nye samarbeidsformer mellom offentlig og frivillig sektor lokalt
4. Etablere nye møteplasser, gjøre flere av de eksisterende mer tilgjengelige
og bidra til økt bruk av lokale tilbud
5. Utvikle bedre muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet
6. Bidra til oppstart av nye kulturtilbud i nærmiljøet
7. Legge til rette for bred medvirkning i pågående planprosesser
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8. Etablere samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå
9. Ta i bruk lokaler og aktivisere uteområder som ikke er i bruk
10. Støtte opp under strategier for bærekraftig byutvikling på Haugerud og
Trosterud

Programorganisering
Programeiere
Programeier er Bydel Alna v/ bydelsdirektør Tore Olsen Pran

Prosjektledelse
Programansvarlig Halvor Voldstad
Programleder Ingvild Risnes

Styringsgruppe
Styringsgruppen for arbeidet med områdeløft på Trosterud og Haugerud er
bydelens ledergruppe:









Monique Nyberget Hiller (Bydelsutvalget, leder) 1. Vara: Susanna
Mercedes Kverndal
Tore Syvert Haga (Bydelsutvalget) 2. Vara: Søren Kjendlie
Aina Sprauten (Café MementoVivere)
Linda Vasaasen (Foreningen Dr. Dedichens grønne torg)
Per Kristian Løken (Haugerud og Trosterud vel)
Dag Endal ( Haugerud IF)
Jon Terje Bekken (FAU Trosterud)
Shaista Riaz (Bydelsmødre)
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Prosjektoversikt
Strategi 1. Nye samarbeidsformer og lokalt engasjement

Hovedaktiviteter i 2017:
HA 1: Kartlegging av beboeres erfaring med området og lokal deltakelse
HA 2: Partnerskapsavtaler
Opprette langsiktige (inntil 3 år) avtaler mellom bydel/områdeløft og frivillige
aktører som sikrer samskaping og gjensidig innsats for inkludering og økt
engasjement i lokalsamfunnet.
HA 3: Lederutvikling, nettverk og ressursmobilisering
Initiere tiltak for å utvikle lokal ledelseskapasitet, bygge nettverk og mobilisere
ressurser særlig blant ungdom og foreldre, som «Bydelsverter», «Natteravner»
e.l.
Andre tiltak 2017-2020:
HA 4: Kulturstasjon på Trosterud / Haugerud
kulturskole)

(Oslo musikk- og

HA 5: Samarbeid med FAU/SU og driftsstyrene i skoler og barnehager
Målgrupper:
Barn, unge og foreldre på Trosterud og Haugerud
Frivillige lag og organisasjoner
Oslo Musikk- og Kulturskole (Kulturetaten)
«5-års klubben»
Samarbeidsutvalg og FAU i barnehager og skoler
Kostnad i 2017: Kr. 950 000

Strategi 2: Inkluderende møteplasser

Hovedaktiviteter 2017:
HA 6: Etablere områdeløftlokale for Haugerud Trosterud
Opprette møtested, informasjons- og treffpunkt med kontorfunksjoner for
områdeløftet, som også kan benyttes til møter og andre aktiviteter for frivillige,
jfr. Lindeberglokalet. Lokalet må være lett tilgjengelig og ligge sentralt
og synlig til i delbydelen. Sambruksmuligheter med kommunale og
frivillige aktører vil bli vurdert.
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HA 7: Iverksette låse- og bookingsystem for bedre utnyttelse av
eksisterende møteplasser
Låse- og bookingsystem er anskaffet som forutsatt i tidligere vedtak, men må
tas i bruk flere steder for å gjøre det enklere å ta i bruk eksisterende
møteplasser for frivillige aktiviteter.
HA 8: Utbedrende tiltak i drivhuset Nordre Trosterud gård
Tiltak for bedre ventilasjon o.a. for bedre funksjonalitet i drivhuset ved Nordre
Trosterud gård («Dr. Dedichens grønne torg»).
HA 9: Evt. gjennomføre midlertidige tiltak i / ved Haugerudhallen
Skisseprosjekt for midlertidige tiltak som styrker funksjonalitet og
møteplassfunksjoner i tilknytning til bruk av Haugerudhallen på kveldstid er
gjennomført i 2016. Gjennomføring vurderes når ny Skolebehovsplan foreligger
våren 2017.
Målgrupper:
Befolkningen på Haugerud og Trosterud
Samarbeid og medvirkning:
Haugerud frivilligsentral
Trosterud fritidsklubb
Utdanningsetaten
Undervisningsbygg
Haugerud IF
Kostnad i 2017: Kr 1 000 000

Strategi 3: Fysisk aktivitet og lokalt friluftsliv

Hovedaktiviteter i 2017:
HA 10: Gjennomføring Haugerudparken
Oppgradering av parkområde i tråd med forprosjekt fra 2013.
HA 11: Forprosjekt for uteområdet «Lille Wembley»
Utvikle program for friområde ved inngangen til Østmarka på Haugerud for lek,
fysisk aktivitet og rekreasjon.
Andre tiltak 2017-2020:
HA 12: Forprosjekt for rehabilitering av plassen Fagerholt i Østmarka
(tilstandsvurdering/mulighetsstudie)
HA 13: Bidra til økt bruk av Østmarka og Lutvann badeplass
Målgrupper:
Befolkningen på Haugerud og Trosterud
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Samarbeid og medvirkning:
Solfjellet BRL
Haugerud BRL
Haugerud Idrettsforening
Bymiljøetaten
Byantikvaren
Østmarkas venner
Kostnad i 2017: Kr 1 000 000

Strategi 4: Attraktive bomiljø, offentlige rom og liv mellom husene

Hovedaktiviteter i 2017:
HA 14: Planprogram for Trosterud og Haugerud. Medvirkning.
Sikre bred og reell medvirkning fra lokale beboere når planprogram for Trosterud
og Haugerud blir lagt ut på offentlig ettersyn, ved å arrangere workshops,
«Barnetråkk» og andre medvirkningsaktiviteter.
HA 15: «Kulturparken»: Nordre Trosterud gård, Trosterudvillaen m.m.
Utarbeide helhetlig program for området ved Trosterud gård/
Trosterudvillaen/drivhuset med utearealer for kultur, dyrking og møteplasser.
Andre tiltak 2017-2020:
HA 16: Planprogram for Trosterud og Haugerud. Utredninger
HA 17: Medvirkning o.a. ved opprusting av T-banestasjonene
HA 18: Tilstandsvurdering og mulighetsstudie for tomme lokaler
HA 19: Kartlegging av gangstier og gangveier i området. Grønn mobilitet
Målgrupper:
Befolkningen på Haugerud og Trosterud
Samarbeid og medvirkning:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Omsorgsbygg
Kulturetaten
Foreningen Trosterudvillaen
Foreningen Dr. Dedichens grønne torg
Sporveien
Kostnad i 2017: Kr 750 000
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Budsjett og finansieringsplan 2017
KOSTNADER
Lønn og drift
Prosjektadministrasjon
Div tiltak (informasjon m.m.)
Hovedaktiviteter 2017
Strategi 1 Nye samarbeidsformer og lokalt engasjement
Strategi 2 Inkluderende møteplasser
Strategi 3 Fysisk aktivitet og lokalt friluftsliv
Strategi 4 Attraktive bomiljø
Totalt

FINANSIERINGSPLAN
Byrådssak 1004/17
Tilskudd fra KMD Haugerudparken (overført)
Bydelens egeninnsats
Andel søknad til programeiergruppen
Totalt

2 000 000
250 000
950
1 000
1 000
750
5 950

000
000
000
000
000

2 000
740
250
2 960
5 950

000
000
000
000
000

Referanser
Alternativanalyse for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Statnett 2012
Europan 10. Book of results Europan Norge 2010
Faktagrunnlag om Groruddalen Oslo kommune/Byrådsavdeling for finans 2016
Flyttemønster og motivasjon for flytting i delbydel Trosterud DAMVAD 2016
Haugerudhallen - rehabilitering. Innspill til programarbeid BU-sak 61/10,Bydel
Alna 2010
Haugerudparken Forprosjekt alt.arkitektur og studio HP/Bydel Alna
2013
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Haugerud senter Mulighetsstudie LPOarkitekter/EBY 2001
Oppsummering fra dialogmøte om lokalsamfunnsutvikling på Haugerud Bydel
Alna 2011
Program for områdeløft Husbanken 2013
Prosjektideer til Groruddalssatsingen Innspill fra Haugerud/Trosterud Vel 2011
Rapport fra trygghetsvandring i Haugerudområdet BOOST Haugerud m.fl. juni
2014
Statistikkgrunnlag for Groruddalssatsingen og Handlingsprogrammet for Oslo Sør
Oslo kommune/UKE notatserien nr 3/2008
Skisseprosjekt for Trosterud senter Arkitektskap AS/ OBOS Forretningsbygg
2006
Skolebehovsplanen 2014-2024 Oslo kommune/ Utdanningsetaten 2013
Strategisk plan 2017-2020 for Bydel Alna
Trosterud delbydel. Befolkning, levekår og boforhold Oslo kommune/UKE juni
2014
Trosterud senter. Områdeanalyse Asplan Viak AS 2001
Trosterud senter. Rapport fra revitaliseringsprosjekt Bydel Hellerud 2003
Trosterud senter Forprosjekt INBY/Bydel Alna 2011

Behandling i Bydelsutvalget/Bydel Alna:
AU-sak 14/14

Utredningsarbeid på Trosterud. Møtedato: 27.3.2014

BU-sak 53/14

Utredning om områderettet satsing på Trosterud og

Haugerud. Møtedato: 20.11.2014
BU-sak 20/15
Forprosjekt for områdeløft Trosterud/Haugerud –
orienteringssak og fullmakt etablering av referansegruppe. Møtedato
23.42015
BU-sak 61/15
Områdeløft Trosterud/Haugerud – Samarbeidsavtale med
Haugerud IF (orienteringssak) Møtedato 19.11.2015
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BU-sak 15/16
Områdeløft Trosterud/Haugerud; forslag til tiltak i 2016.
Møtedato 3.3.2016
BU-sak 81/16
Groruddalssatsingen 2017-2026 – delprogram nærmiljø.
Orienteringssak og drøfting av strategier. Møtedato 15.12.2016
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