Årsmøtesak 6/2017: Områdeløft Trosterud/Haugerud
«Områdeløft» er en arbeidsmetode som skal bidra til å forbedre det fysiske og sosiale miljøet i
gitt område. Det har vært gjennomført slike områdeløft på Furuset og på Lindeberg, med gode
resultater. Nå står Trosterud og Haugerud for tur.
Bydelsutvalget har vedtatt at Delbydel Trosterud, som omfatter Trosterud, Lutvann og
Haugerud, skal være neste satsingsområde fra 2017 og noen år framover. Dette skal være en del
av Bydel Alnas bidrag til de nye ti årene med Groruddalssatsingen.
På årsmøtet vil nestleder i Bydelsutvalget, Monique Nyberget Hiller, og prosjektleder for
Områdeløftet, Ingvild Eielsen Risnes, presentere prosjektet og invitere til en samtale om
hvordan Haugerud IF kan bidra.
Bydelsutvalget har vedtatt en plan for Områdeløftet, som bl.a. inneholder dette overordnede
målet: 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.
For de første fire årene fram til 2020 er det valgt fire satsingsområder:
 Nye samarbeidsformer og lokalt engasjement
 Inkluderende møteplasser
 Fysisk aktivitet og lokalt friluftsliv
 Attraktive bomiljø, offentlige rom og liv mellom husene
En viktig det av et områdeløft er å engasjere befolkningen, både til å presentere ønsker og behov
og gjennomføre konkrete tiltak. Dette gjelder naturligvis også Haugerud IF, som er en stor aktør
i nærmiljøet. Klubben har deltatt i forarbeidet til Områdeløftet helt fra starten og har i dag
styreleder Dag Endal som representant i styringsgruppa for Områdeløftet. I tillegg sitter både
Per Kristian Løken og Jon-Terje Bekken i styringsgruppa, som også er aktive i klubben men som
representerer henholdsvis Trosterud og Haugerud Vel og FAU på Trosterud skole i denne
sammenhengen.
I utviklingsplanen for klubben har vi «Lokalmiljøet» som ett av satsingsområdene og med dette
delmålet: «HIF skal gjøre Haugerud/Trosterud til et bedre og mer levende lokalsamfunn».
Aktiv deltakelse i Områdeløftet er ett av tiltakene i første omgang. Dette vil bli mer konkretisert
i nye versjoner av planen.
Programplanen for Områdeløftet kan lastes ned fra hjemmesidene om årsmøtet vårt 2017.
Dette er en orienteringssak for årsmøtet, så styret fremmer ikke noe forslag til vedtak.

