Styret har i 2010 bestått av:
Leder: Eva Rueslåtten
Nestleder: Vidar H.Noreng
Kasserer Harald Lindvik
Medlem Bredo Hagberg
Medlem Erik Hansen
Medlem Freddie Lørendal
Varamedlem Ruth Fraas
Varamedlem Bjørn Kristiansen
Varamedlem Anne Winge
Varamedlem Toril Haugen
Varamedlem Birgitte Hansen
Varamedlem Kirsten Brødsgård Rogne
Valgkomiteen
Medlem Gunn Malmstrøm
Medlem Rolv Sætre
Medlem Jon Ruder
Revisor Inger Anne Hagberg
Revisor Kirsten Fjeldstad
Som et vedlegg til årsrapporten for 2010 følger Furuset Vels oppsummering av
viktige saker å arbeide videre med i 2011.

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010
Furuset Vel hadde ved årsskiftet 184 medlemmer, herav et æresmedlem. Tre borettslag/
sameier er kollektivt tilsluttet. Det har i alt vært avholdt 9 styremøter i 2010, samt et åpent
møte i tilknytning til Årsmøtet. Temaet var denne gangen planene rundt Furuset sentrum og
verdensparken. I tillegg har det vært avholdt møter etter behov i byggekomite, arbeidsutvalg
og husstyret. Furuset Vel står kollektivt tilsluttet Groruddalen Miljøforum, Foreningen for
kunnskap og kultur i Groruddalen, Østmarkas venner og Alnaelvas venner. Videre er vi
tilknyttet "Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo". Vi var tilknyttet Norges Velforbund
inntil dets virksomhet opphørte første halvår 2010. Furuset Vel er innmeldt i det nyetablerte
Velforbundet. Furuset Vel er representert i styret i Groruddalen Miljøforum med Eva
Rueslåtten.
Økonomi
Økonomien i Furuset Vel er sunn. Utleie av Velhuset sammen med
medlemskontingenten utgjør basisen i vellets økonomi. Viktige bidrag er også tilskudd fra
bydel Alna, Ruskenaksjonen m.m.
Furusetheimen – driften gjennom året
Arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold av Furusetheimen er sentralt i Furuset Vels
virksomhet. Ved årsmøtet ble husstyret gjenopprettet. Birgitte Hansen påtok seg ansvaret som
leder. Husstyrets har for øvrig bestått av Kirsten Brødsgård Rogne, Ruth Fraas, Erik Hansen
og Freddie Lørendal. Husstyret har ansvar for små og store reparasjoner, daglig/ukentlig
renhold og for samarbeid med renholdsfirmaet som vasker to ganger pr uke. Avtale med nytt
renholdsfirma – Bioclean ble forberedt og inngått f.o.m. 01.01.10.

Husstyret tar seg også av nyinnkjøp, oppdatering av husgeråd og mindre og større dugnader
og vedlikehold. Den utstrakte bruken av huset medfører slitasje og forutsetter god
oppfølging. Spesielt kjøkkenet er en stor oppgave å holde forskriftsmessig rent. Erik Hansen
tar på seg mange av snekkeroppgavene som krever faglig kunnskap og er av en viss størrelse.
Nytt kjøkkengulv og en ekstra vegg i kjelleren for å få et rom til, samt en større maledugnad
planlegges utført i 2011. Av nyinnkjøp 2010 kan nevnes oppvaskmaskin, persienner,
lyssetting av milesteinen med dekorasjon samt diverse kjøkkenartikler. Husstyret tar seg også
av vaktmester-oppgaver som bytting av toalettpapir, tørkepapir, sjekking oppvaskmaskin ,
varmeovner etc. Utleieansvaret er en oppgave hele styret nå deler på.
Medlemmene av husstyret har hatt jevnlige møter i forkant av styremøter. Husstyrets
medlemmer deltar alle i styret som medlemmer og varamedlemmer.
Stor takk til Andreas Lomsdal
Andreas Lomsdal sørget for utleie og store deler av den daglige driften av huset fram til
23.06.10. Furuset Vel benytter denne muligheten til å gi uttrykk for en dyp og stor
takknemlighet og respekt for den ukuelige innsatsen Andreas Lomsdal har lagt ned i velhuset
og for Furuset Vel. Styret som nå deler på de oppgavene Andreas Lomsdal har utført både
med utleien av velsalen og, ikke minst alt forefallende arbeid som følger med et hus med
mange brukere, innser at det har vært en formidabel innsats som har vært nedlagt over år. En
stor takk til Andreas Lomsdal for en ruvende innsats for Furuset Vel. Styret vil også benytte
anledningen til å takke Bjørg Lomsdal for den innsatsen hun har gjort bl.a. sammen med Else
Retterstøl for å holde Furusetheimen ren og ordentlig.

Furusetheimen – revitalisering og utvikling av et nærmiljøsenter
Groruddalssatsingen – gir nye muligheter
Groruddalssatsingen ble introdusert høsten 2006 og åpnet for nye muligheter til å satse på
aktiviteter som kan bidra til et bedre miljø. Furuset/ Gransdalen er
utpekt som spesielt satsingsområde i bydel Alna. Områdesatsningen er lagt inn under
programområde 3 i Groruddalssatsingen. Det er nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe
som kommer med forslag til prioritering av tiltak i områdesatsningen. Bydelsutvalget vedtar
den endelige handlingsplanen. Furuset Vel har også i 2010 deltatt i prosjektgruppen med leder
Eva Rueslåtten. Groruddalssatsingen har fått midler fra stat og kommune, som årlig bevilger
100 mill. kroner til ulike tiltak i dalen. Furuset Vel har ønsket å trekke medlemmer og beboere
i området aktivt med i områdesatsingen. Etter årsmøtet 2010 ble det avholdt medlemsmøte der
områdesatsingen/ Verdensparken var tema. Ca 30 medlemmer deltok på årsmøtet og
medlemsmøtet.
Furusetheimen – rik på tradisjoner
Furusetheimen har en lang historie og tradisjon som et viktig nærmiljøsenter.
Dette har vært et viktig fundament i arbeidet med å utvikle Furusetheimen til et sentralt
møtested for ulike grupper i ulike aldre innenfor det spekteret av mangfold som området
representerer. Gode tiltak som kan aktivisere barn og ungdom og som gir følelse av mestring,
kompetanse og tilhørighet bør stå høyt på prioriteringslista.
2010 – Rehabiliteringen av Furusetheimen – uteområdene blir utbedret

Arbeidet med rehabilitering av Furusetheimen er nå inne i sluttfasen. Orientering om arbeidet
og planene har vært gitt på årsmøter og medlemsmøter i 2007, 2008, 2009 og 2010 og har
vært grundig omtalt i tidligere årsmeldinger. Rehabiliteringen av Furusetheimen fikk en fin
presentasjon i Husbankens prosjektkatalog i 2009.
Arbeider med uteområder rundt vellet ble igangsatt tidlig våren 2010. Vi etablerte et
kontraktsforhold med Obos prosjekt for å trekke veksler på deres erfaring samt å få tilgang på
de samarbeidspartnere de gjennom mange år har hatt god erfaring med.
Det resulterte i at vi har benyttet arkitektfirmaet Blå landskapsarkitekter og Steinbakken
Entreprenør as. Følgende er gjennomført i løpet av 2010:
 Etablert sterkt utvidet grusdekke rundt velhuset, inklusive nye parkeringsplasser.
 Fjernet store trær ved parkeringsplass og justert terrenget rundt på hele tomten slik at
vedlikehold og plenklipp i fremtiden vil bli enklere.
 Laget gangvei rundt huset og satt opp granitt kantstein i overganger gress / grus.
 Utgraving for ny standplass for avfallsbeholdere er gjennomført.
 Etablert plen areal med vekstjord, valset og tilsådd rundt hele huset.
 Drenert til bunnen av grunnmur på deler av huset.
 Etablert nytt betongdekke over eksisterende aria - ca 35 meter.
 Etablert drenerende steinmasser ved inngangspartiet ca 200 m3 for eventuelt fremtidig
fast dekke.
 Satt opp granitt støttemur ca 60 meter langs hele velhuset samt i front ved
inngangspartiet.
 Montert 2 stk benker i ubehandlet lerk ved inngangspartiet - nedstøpt.
 Etablert nytt støpt dekke ved inngangen pluss ny rist.
 Klargjort for beplantning våren 2011.
Alt arbeid utført iht godkjente tegninger og innenfor avtalt budsjett.
Furuset Vel takker alle som har bidratt i arbeidet med Furusetheimen.
Utvikling av Furusetheimen til et nærmiljøsenter
Furuset Vel har i samarbeid med Alna bydel bidratt til flere aktiviteter for barn og unge på
Furuset. Prosjekter og aktiviteter det har vært arbeidet med er og gjøre Furusetheimen egnet
for musikkstudio, kinoaktiviteter, historisk bildegalleri m.v. Velhuset har på denne måten
styrket sin betydning i lokalmiljøet. Milesteinen som viste avstanden10 km fra Kristiania, og
som sto nederst i Fjeldstadbakken, ble tatt vare på av Helge Aas og gitt til Furuset Vel.
Milesteinen har fått hedersplass i velsalen.

En rekke vellykkede arrangementer på Furusetheimen gjennom året
Filmklubben ble etablert i 2008
Opptakten til etablering av filmklubben var en vellykket filmkveld på Furusetheimen 21.
november 2008, der filmen 1958, med scener fra Furusetheimen, ble vist. De som var
interessert i en filmklubb ble bedt om å melde sin interesse. 20- 30 personer meldte seg.

Antall frammøtte etter dette har ligget på gjennomsnittlig ca. 20 personer, med unntak av
filmfesten, hvor ca 80 personer var til stede.
I 2010 har det vært arrangert 11 filmkvelder, hvor av den siste, 3.12, var en filmfest med
konsert av koret Odins Ravner. Det var i tillegg servering.
Vårfilmer:
 Sverige: Roy Anderssons Du Levande
 Norge: Kåre Bergsrøms De dødes tjern
 Finland: Aki Karusmäkis Mannen uten minne
 Island: 101 Reykjavik.
 Danmark: Lars von Triers Dogville
 Erik Løchens Jakten
Høstfilmer:
 USA: Høyt skum I Hollywood
 USA: Big Fish
 USA: Sideways
 GB: Kalenderpikene
 USA: It's a mad mad mad World, 3.12, filmfest.
Rock og Ballader gikk av stabelen 06.02.10. Arrangementet ble svært vellykket med fullsatt
velsal. Storpub-konseptet med allsang og dans er populært, og heller ikke denne gangen ble
det plass til alle som ønsket å delta. Stor takk til Roy, Bjørn, Vidar og resten av
arrangementskomiteen. Vi ønsker å prioritere velmedlemmer og venner av kulturhuset
Furusetheimen.
Eid/julefest på Furusetheimen 8. januar 2011.
Det var en svært hyggelig fest med mange deltakere, mye fint program og god mat.
Stemningen i salen var avslappet og hyggelig. Programmet var variert og innholdsrikt
tilpasset alle aldersgrupper med indisk dans, ballett, sang og musikk, tryllekunstner og taler.
Peoples Contact Forum hadde hovedansvar for arrangementet i samarbeid med Furuset kirke.
Ballettskole og musikk
Utleien av Furusetheimen har vært god i 2010. Furusetheimen har flere faste leietakere.
Lillian Prigels ballettskole og Østerdølenes musikkorps med 50 musikanter leier velsalen en
dag i uken. Lions Club, Furuset er fast leietaker av velsalen en gang pr. mnd. Ellers er
velsalen i helgene mye brukt til diverse arrangementer av medlemmer og andre, spesielt er
salen benyttet av etniske minoritetsgrupper. Alna kvinnegrupper benytter seg av velsalen til
større feiringer og arrangement. I slutten av 2008 ble det inngått leieavtale med Alna Bydel
for utleie av velsalen på dagtid til språkundervisning med barnepass. De nyrenoverte lokalene
i underetasjen leies ut til musikkopplæring. Denne leieavtalen er nå sagt opp med virkning fra
01.04.11. Leiligheten i 2. etg. er fortsatt leid ut til Gunnar Sivertsen.

Ryddig og rent på Furuset i 2010
Dugnader og rydding av søppel

Ruskenaksjonen våren 2010 gikk av stabelen tirsdag 4. mai, men da vi ble overrasket av snø
den dagen ble det også ryddet tirsdag 11. mai. Det var et bredt samarbeid om Ruskenaksjonen
mellom bydel Alna, borettslagene, Furuset Allidrett IF v/Ung i Forum, Furuset menighet,
Furuset Lions, Ahmadiyamenigheten, og Gran skole v/ Åpen skole. Skolene, Furuset senter
og andre næringsdrivende deltok med rydding på og rundt egne områder. Ruskenaksjonen
denne våren var et felles løft for et ryddigere og penere område. Superrusken høsten 2010 ble
gjennomført onsdag 29.september. Dugnaden ble brukt til rydding rundt velhuset og rydding
langs veiene. På Superrusken deltok både styret og andre medlemmer av vellet samt fra
Furuset menighet. De fleste veier, gangveier og sentral utearealer ble ryddet. En spesiell takk
til Furuset Allidrett IF, Furuset menighet og Ahmadiya-menigheten som har deltatt aktivt i
innsatsen for å rydde i nærmiljøet under årets Ruskenaksjoner. Freddie Lørendal deltok på
Ruskenarrangementet til Oslo kommune og mottok på vegne av Furuset Vel æresdiplom for
innsatsen i Ruskenaksjonen.
Ryddige og rene utearealer er en viktig trivselsfaktor for beboerne og et innsatsområde for
områdesatsingen og for Furuset Vel.

Arrangementer i samarbeid med andre gjennom året
Deltakelse i samarbeid med bydelen
Furuset Vel har vært en aktiv samarbeidspartner og deltaker i samarbeidet om
områdesatsningen i Furuset/ Gransdalsområdet. Furuset Vel deltar som samarbeidspartner
med borettslagene i arbeidet med å utvikle servicetjenester for området. Furuset Vel
undertegnet i 2010 kontrakt med bydelen sammen med borettslagene i borettslagsprosjektet.
Furuset Vel har slik gått inn i samarbeidet som en fullverdig deltaker. Denne deltakelsen er
med på å styrke samarbeidet og fellesskapet om å forbedre området og Furusets omdømme.
Vidar Noreng, nestleder i Furuset Vel er en god og selvskreven representant i
ambassadørkorpset, oppnevnt av bydelen for å bedre Furusets omdømme.
Deltakelse på kultur- og matfestivalen i juni 2010
Furuset Vel deltok med egen stand. Vi serverte kake og informerte om vellets arbeid. Furuset
Vel finner det viktig og nyttig å delta i lokalmiljøet som en aktør i det miljøskapende arbeidet
på Furuset og som en del av mangfoldet i området. Det gir muligheter til å knytte kontakter på
tvers og til å profilere Furuset Vel i lokalmiljøet.
Lysvandringen langs Alna 16. september 2010
Alnaelvas venner arrangerte også i år lysvandring langs Alna. Arrangementet ble også i år
avholdt en uke før høstjamndøgn for å unngå sammenfall med lysvandringen langs Akerselva.
Mange deltok i vandringen. Furuset Vel deltok i
forberedelsen til lysvandringen.Tradisjonen tro, hadde vellet egen stand med kaffeservering
hvor vi fortalte om Furuset Vels arbeid. I år delte vi stand med Alnaskolen.
TV-aksjonen
TV-aksjonen 2010 gikk til inntekt for Flyktningehjelpen. Innsamlingsaksjonen gikk av
stabelen på FN-dagen, søndag 24.oktober. Furuset Vel deltok aktivt i forberedelsene til
innsamlingsaksjonen i komiteen på Furuset. Komiteen besto av Sigrid Marie Refsum,
Solgunn Bjørgsvik, Kari Opsjøn, Egil Eidsaune og Eva Rueslåtten. Furuset kirke stilte
velvillig opp med lokaler også under årets TV-aksjon. Furuset fikk dekket sitt behov for

bøssebærere til alle roder. Takk til alle som deltok i aksjonen og bidro til en vellykket
innsamling.
Årets TV-aksjon fikk en spesiell markering på Furuset i år. Sammenfallet mellom FN-dagen
og TV-aksjonen gjorde at TV-aksjonen inngikk et samarbeid med bydelen om arrangementet
på FN-dagen. Ingrid Notøy orienterte om Flyktningehjelpens arbeid. Eva Rueslåtten holdt en
kort appell om TV-aksjonen på FN-arrangementet og Jonas Gahr Støre ble førstemann til å
putte penger på bøssa til lokalkomiteen på Furuset.
Høringsuttalelser 2010
Furuset Vel har i 2010 avgitt to høringsuttalelser:
 Planprogram for Maria Dehlis vei
 Klimaeffektiv miljøutvikling på Furuset
I tillegg har Furuset Vel skrevet brev til Get og bedt om at de rydder opp i kablene. Get har
lovet å gjøre det.
Videre har Furuset Vel deltatt som en aktiv medspiller sammen med beboerne i saken om
utbygging i Gamleveien.
Furuset Vel har også tilskrevet bydelen om parkeringsforholdene i Grorudveien og problemer
rundt fart og ønsker om fartsdemping. Furuset Vel vil samarbeide videre med beboerne i
Grorudveien og bydelen i denne saken.
Inga og Even Sveens minnefond
Minnefondet forvaltes av Furuset Vel, Akers Avis og Furuset idrettsforening representert ved
Andreas Lomsdal, Hjalmar Kielland og Vidar Noreng. Det har ikke vært noen tildelinger fra
fondet i 2010. Saldoen på minnefondet er ved utgangen av 2010 på kr 119 000. I 2010 fikk vi
renter på til sammen kr 3.315,-.

Furuset Vel takker alle viktige samarbeidspartnere for et godt
Samarbeid
Furuset Vel takker Bydel Alna og Groruddalssatsingen for viktige finansielle bidrag og et
godt samarbeid i året som har gått. Alna bydel har dette året hatt en stor aktivitet for å få i
gang positive tiltak, spesielt for barn og unge i området. Midler som ligger i Groruddalssatsingen har bidratt til at flere av de prosjektene vi har arbeidet med i flere år har latt seg
realisere.
Vi vil også takke mange lokale organisasjoner for et godt samarbeid om viktige saker. Styret i
vellet takker alle aktive medlemmer for den innsatsen de har gjort gjennom året.
Til slutt en spesiell takk til Akers Avis Groruddalen for godt samarbeid med engasjement og
god dekning av lokalt stoff som er viktig for våre medlemmer og beboerne på Furuset.
Med hilsen
Furuset Vel
v/Styret

Furuset Vels hjemmeside: www.furusetvel.no gir informasjon til medlemmer og
andre om arrangementer og aktiviteter. Nettsiden har også gitt informasjon om
utviklingen og rehabiliteringen på Furusetheimen
Styret oppfordrer alle sin medlemmer med e-post-adresse om å sende denne til
vnoreng@online.no. Det gjør det lettere å informere om aktiviteter i regi av Furuset Vel
og det gir deg informasjon om Rock og ballader.
Ønsker du informasjon om filmframvisninger i 2011- send en epost til Bjørn
Kristiansen: bjokri21@online.no.

Satsinger og framtidige utfordringer i Furusetområdet framover
Furuset Vel deltar fortsatt i arbeidet med områdeløftet
Handlingsplanen 2011 for områdeløftet på Furuset ble vedtatt av Bydelsutvalget 16.12. 2010.
Sentrale saker det skal arbeides videre med er;









Borettslagprosjektet
Klimaeffektiv byutvikling på Furuset
Verdensparken
Fremtidens bibliotek
Alnaskolen
Omdømmebygging
Kulturarrangementer
Informasjon

Borettslagsprosjektet skal bidra til godt fungerende lokalmiljø med velholdte og trygge
boområder.
I september 2010 inngikk 12 av borettslagene på Furuset samt Furuset Vel, OBOS og Bydel
Alna ny samarbeidsavtale som videreføring av avtalen som ble inngått i 2008. Særlig
prioriterte tiltak i borettslagsprosjektet er: Oppfølging av skjøtsel og vedlikehold av
fellesområder. ”Bo sammen” – prosjektet videreføres i 2011. Det vil bli gjennomført en intern
evaluering som grunnlag for vurdering av videre drift.
”Fra senter til sentrum”: Klimaeffektiv byutvikling på Furuset
Furuset skal utvikles til et forbildeområde innenfor miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling.
Samarbeidet med Plan- og bygningsetaten om videre utvikling av Furuset senterområdet
videreføres i 2011. Utstilling med innsendte bidrag til FutureBuilts idékonkurranse vises i de
tidligere NAV-lokalene på Furuset senter ut mars. Vinneren av konkurransen kåres 28. mars
Det vil bli gjennomført nye workshops og folkemøte vedr. områdereguleringen i august og
september 2011. Prosjektgruppen for områdeløftet vil arbeide for at Gran skole fortsatt skal
ligge i Bydel Alna og ønsker å utarbeide alternativ til foreliggende lokalisering.
Verdensparken skal være en møteplass i bydelen for alle folk i aldre, med ulike
interesser og kulturell bakgrunn
Det er inngått samarbeidsavtale med Friluftsetaten om prosjektering og gjennomføring .
Oppstart for anleggsarbeidene er planlagt til august 2011. Bydel Alna vil følge opp
Friluftsetaten gjennom representasjon i styringsgruppen. Det legges til rette for fortsatt
medvirkning fra lokalmiljøet på Furuset.
Deichmanske bibliotek Furuset skal videreutvikles som møteplass og arena for læring og
formidling
Arbeidet med å styrke bibliotekets funksjon som møteplass og arena for kultur og læring blir
videreført i 2011. Forprosjekt for utvikling av nåværende lokaler vil foreligge i februar 2011.
I ”Planprogram for klimaeffektiv byutvikling på Furuset” blir det foreslått å bygge nytt

bibliotek som del av et utvidet tjeneste- og kulturtilbud på Furuset senter. Mulighetsstudie
utarbeides og forventes klar pr. 1. oktober.
Alnaskolen skal utvikle lokal ledelse og kompetanse på Furuset
Områdeløftets engasjement i forhold til Alnaskolen vil bli videreført på samme nivå i 2011
som i 2010. I løpet av 2011 må det også utarbeides en plan for videreføring av Alnaskolen på
lang sikt .Forslag bør foreligge i løpet av august 2011 og inngå i grunnlaget for områdeløftets
Handlingsplan for 2012.
Furusets omdømme skal styrkes
Handlingsplanen for områdeløftet på Furuset for 2011 vil bruke forslagene i forprosjekt utført
i 2010 som utgangspunkt for et systematisk arbeide for å bedre Furusets omdømme fram mot
2016. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med en gruppe lokale ressurspersoner –
”Furuset-ambassadørene” og evt. ekstern rådgiver. ”Furuset-ambassadørene” vil brukes
aktivt som endringsagenter i omdømmearbeidet. Gruppen vil særlig bli invitert til å arbeide
med hvordan man kan endre omdømmet blant småbarnsfamilier og evt. samarbeide med FAU
på Gran og Furuset o.a.
Lokal tilhørighet, omdømme og kompetanse skal styrkes ved hjelp av
kulturarrangement, andre formidlingstiltak og opplæring
Områdeløftet vil i samarbeid med andre aktører utvikle tradisjonen med noen utvalgte
kulturarrangement på Furuset som kan bidra til å styrke lokal tilhørighet, Furusets omdømme
utad og utvikle lokal kompetanse og organisasjon når det gjelder programmering,
gjennomføring.
I 2010 har områdeløftet bl.a. vært involvert i Furusetfestivalen i juni (tidl. Alna mat- og
kulturfestival) og markering av FN-dagen. Bydel Alna har inngått en tre-årig avtale med
Rikskonsertene om samarbeidsprosjekt som omfatter skolekonserter, workshops for lokale
utøvere samt konserter i forbindelse med Oslo World Music Festival i november. Disse
prosjektene ønsker vi å gjennomføre også i 2011, samt arrangere konferanse om
kulturformidling og stedsutvikling i oktober der vi bl.a. vil presentere og diskutere planene for
”Fremtidens bibliotek”.
Områdeløftets utadrettede virksomhet skal styrkes
Bydel Alna har inngått avtale om leie av tidligere NAV-lokaler i Furuset senter som vil bli
brukt til FutureBuilts utstilling i perioden januar-mars Lokalene vil så bli tatt i bruk som
kontor, base og møtested for områdeløftets aktiviteter i første omgang ut 2011. Plassen foran
lokalet vil bli rustet opp slik at man også legger til rette for uteaktiviteter om sommeren.
Med dette vil det også bli lagt til rette for mer og bedre kommunikasjon med de som bor på
Furuset både i form av uformell kontakt og ved å benytte de nye lokalene til møter, seminar,
utstillinger o.a.

Noen viktige momenter ifm arkitetktkonkuransen og i det
videre arbeidet med utviklingen av Furusetområdet
Identitet/Videreutvikling av Furusets kvaliteter/sosial bærekraft v/Erik, Vidar,
Marius/Gro
Furuset er sentralt beliggende i Alna bydel. Gamle Furuset med eldre eneboliger og rekkehus
er også på Furuset. I dette området har store deler av befolkningen bodd i flere generasjoner.
Furuset skole fyller 150 år i 2011. Blokkbebyggelse innenfor planområdet er fra 70-tallet og
organisert i borettslag. Det har vært større inn- og utflytting de siste 10-15 åra og 60-70 % av
innbyggerne har innvandrerbakgrunn, fra over 125 nasjoner. Skolene har 74-95 % andel
minoritetsspråklige elever.
Flertallet av befolkningen trives på Furuset. De som bor her har et mer positivt bilde enn de
som ser stedet utenfra. I omdømmeundersøkelser har folk som ikke bor her en mindre positiv
oppfatning av stedet, og sier først og fremst at de ikke kjenner det så godt. Bomiljøet
oppfattes som trygt og trivelig, gode grøntområder, kort vei til marka og med god offentlig
kommunikasjon til sentrum.
Samtidig er det et utviklingstrekk at en del barnefamilier vurderer å flytte når barna skal
begynne på skolen. Dels fordi det er vanskelig å skaffe annen type bolig og dels på grunn av
høy andel minoritetsspråklige elever. Skolemiljøene oppleves av del familier, både med etnisk
norsk og innvandrerbakgrunn, i for liten grad som ”norske”.
De seinere åra har det vært iverksatt flere lokale tiltak, bl.a. områdeløft i regi av Groruddalssatsingen, for å utvikle stedets identitet og sosiale bærekraft. Det har gitt positive effekter i
form av bedre skjøtsel av grøntområder og ”lys i stolpene”. Borettslagene har i samarbeid
med OBOS og Bydel Alna lagt til rette for å ruste opp nærmiljøet, iverksatt tiltak for å skolere
og bringe beboere sammen og ikke minst styrket samarbeidet på tvers av borettslagene.
Verdensparken, et sentralt grøntområde, skal utvikles til en attraktiv møteplass for lek, sosialt
samvær og friluftsliv. Arbeidet skjer i nært samarbeid med befolkningen og Friluftsetaten i
Oslo kommune.
Siktemålet for satsingen er å skape en sterkere forankring for befolkningen i området, og bidra
til en mer robust sosial infrastruktur. Tilbudet til barn og unge er styrket i samarbeid mellom
Furuset idrettsforening, Gran skole og Bydel Alna. Ungdom selv har aktivisert seg i utvikling
av området og tilbudet til barn og unge. Alna-skolen, som gir lederopplæring i teori og
praksis, har hatt stor suksess med aktiv deltakelse i Furusetfestivalen, ferietiltak for barn og en
lang rekke arrangementer i nærmiljøet. Mange ungdommer deltok i arbeidsverksteder
sommeren 2009 som har gitt innspill til planprogrammet.
De sentrale utfordringene, kommunenes enheter, lag og organisasjoner og som befolkningen
må arbeide aktivt med er:




Øke Furusets omdømme og bli et mer attraktivt sted for private og offentlige investorer og
institusjoner.
Flere i Oslo med omegn skal ønske å bo og arbeide på Furuset
Bedre levekårene for deler av befolkningen ift helse, arbeid og inntekt.







Skape større deltakelse, kontakt og gjensidig forståelse på tvers av ulik kulturell, religiøs
og etnisk bakgrunn.
Utvikle et mer variert boligtilbud som gir muligheter for en ”boligkarriere” innen området
og som kan gi økt tilflytting.
Utvikle modeller som gjør det attraktivt for borettslagene å utvikle sine eiendommer i hht
bærekraftig prinsipper gjennom salg av grunn og på den måten øke tettheten og få bygget
flere boliger sentralt på Furuset.
Styrke oppvekstmiljøet i området ved en samlet innsats for å skape et helhetlig tilbud hvor
befolkningen i nært samarbeid mellom de tre skolene, bydelen og aktive lag og
organisasjoner ”trekker i samme retning” .
Sikre en positiv byutvikling som kan bidra til redusere gjennomtrekk og sikre tilflytting av
”folk flest”, bringe folk fra mange forskjellige land sammen på tvers av ulik bakgrunn,
fortsatt utvikle et trygt og trivelig nærmiljø og gi barn og unge en aktiv og et meningsfylt
oppvekstmiljø.

Planprogrammets målsetting om å utvikle Furuset fra senter til sentrumsområde kan bare
lykkes om det parallelt skjer en positiv utvikling av befolkningens levekår, aktive deltakelse i
lokalmiljø og skole og kontakt og samarbeid mellom mennesker med ulike bakgrunn på tvers
språk, kultur og religiøs oppfatning.

Forslag fra Ambassadørene
På ambassadørsamlingene ble det lansert en rekke forslag til aktiviteter og tiltak. Store og
små. Realistiske og urealistiske. Rimelige og dyre. Disse ble samlet inn av firmaet Apeland.
Er dette senere blitt systematisert og hvordan tenker man seg forslagene skal trekkes inn i
områdeutviklingen.

Små og store saker på Furuset som trenger oppfølging
 Bro over E-6: Fortau ned mot Furuset Senter må ferdigstilles. Søren Bullsvei må
rettes ut.
 Ahmadiyya-Moskeen: Moskeen har manglende parkering – generelt – og særskilt
ved større høytider. Antall sikkerhetsvakter er høyt – Nødvendig – eller kan det virke
mot sin hensikt?
 Vei på nedsiden av Furuset Forum: Deler av veien inn mot Aktivitetsparken
mangler fortsatt asfalt. Hvem har ansvar for å gjøre noe med dette?
 Aktivitetsparken: Det løpende vedlikeholdet. Den daglige søppelplukkingen i vår,
sommer og høsthalvåret er for dårlig fra Idrettsetatens sin side. Det mangler litt på
finishen for å knytte elementene i parken godt sammen. Dreneringen er enkelt steder
ikke god. Arrondering av områdene rundt den nye kunstisflata må sørges ferdigstilt til
utløpet av mai 2011. For øvrig er Aktivitetsparken en stor suksess.
 Furuset skole er 150 år i 2011: Parken rundt og gamleskolen vil stå ferdig renovert i
løpet av våren 2011. Hva skal gamleskolen benyttes til ? Furuset skole ønsker å













benytte 1 etasje til gruppeundervisning for elever med spesielle behov. 2. etasje kan
ikke benyttes til elever, grunnet manglende rømningsveier. Men tillates benyttet til 2
hybelleiligheter. De trafikale forholdene til og fra skolen må bedres. Fortau med
mer.Det foreligger fortsatt ikke tegninger/planer for påbygg/ny skole. Jmfr. Overgang
fra elever fra Gran skole i 2014?. Furuset skole og utviklingen av denne må ikke
glemmes. Det er like viktig at denne skolen får en fantastisk utvikling, som for
eksempel Gran skole.
Furuset – det naturlige valg: Vi må fokusere på at småbarnsfamilier blir boende på
Furuset og at den lokale skolen er det naturlige valg. Vi må i 2011sørge for at det i
bydel Alna tas initiativ til at småbarnsfamilier med barn i 3-årsalderen inviteres til et
framtidsprosjekt der en ønsker å kartlegge forhold som må være på plass for at Furuset
blir bli stedet der de ønsker på bygge framtida si. Barn og voksne fra forskjellige
borettslag, barnehager og bomiljø må møtes til samtaler, lek, og familieseminar og bli
godt kjent med hverandre.
Moskeen ved Furuset skole De trafikale forholdene fra og til moskeen skaper mange
uoversiktlige situasjoner i forhold til elever på Furuset skole. Det er utrolig at det er
gitt aksept til å etablere forsamlingshus med et minimum av egne parkeringsplasser.
Forslår at det tas initiativ til å regulere inn P-plasser i området. Disse bør også kunne
benyttes ved større arrangement i Aktivitetsparken, samt på Nordre Lindeberg Gård.
Micheletveien: Det er mye uønsket parkering utenfor Østausa borettslag. Dette skaper
uoversiktelighet og farlige situasjoner.
Grorud stasjon: Bydel Alna og bydel Grorud må presse på for en oppgradering av
stasjonsområdet, undergang og trappegang. Det må lages muligheter for folk i rullestol
til å kunne ta tog mot Oslo S.
Lokal utvikling – styrking av miljøet på Furuset: Det må arbeides for å få en større
utdanningssenhet lokalisert i området.
Grorudveien 95:Bydel Alnas Parkanlegg i Grorudveien 95 trenger en full
oppgradering og lider av manglende løpende vedlikehold. Parkhuset bør fjernes.
Kulturparken i Ulsholtveien: En stor suksess
Kurland gård: Det brannherjede huset er revet. En foreløpig utgraving av gammel
grunnmur har funnet sted. Hva skjer videre med grunnmur, tomt og framtidige planer.
Miljøpatrulje : Miljøpatruljen savnes. Det begynner å gro igjen med søppel langs
gangveier til Furuset Senter . (Pr. dato er det skjult under snøen). Her trengs det daglig
søppelplukking og rydding.

