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Tøyen er et område i rask utvikling, og har 
gått fra å være en del av byen med et frynsete 
rykte til å bli markedsført som en bydel for de 
unge og hippe. 

Dette henger sammen med at Oslo kommune 
har en stor satsing for å bedre bo- og oppvekst-
miljøet gjennom Områdeløft Tøyen. 

Visjonen til områdeløft sier: «Områdeløft Tøyen 
skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, 
inkluderende sted med en aktiv befolkning 
som ønsker å bli boende.»

Samtidig ser vi en utvikling på boligmarkedet 
som gjør det vanskelig for mange å bli boende 
- selv om de ønsker det. For Tøyenboere som 
leier bolig, privat eller kommunalt, oppleves 
muligheten til å bli boende som usikker.

Områdeløft Tøyen er et områdeprogram over 
fem pluss tre år som skal bedre levekårene til 
folk på Tøyen, etter modell fra Oslo Sør-  
og Groruddalssatsingen.

Områdeprogrammet handler om å få til en 
nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med 
innbyggernes behov og ønsker.

Verkstedserien ‘Bo på Tøyen – ti år til’ og ‘Tøyen 
Boligkonferanse’ ble arrangert av Nedenfra 
høsten 2016 og støttet av områdeløftets 
aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd. 

Her utforsket lokale beboere, sammen med 
fagpersoner og inspirerende innledere, 
strategier for å styrke mulighetene til å bli 
boende.

‘Bo på Tøyen – ti år til’ søker å utvide 
områdeløftets målseting, til å også inkludere 
muligheten: «Tøyen skal oppleves som et trygt, 
inkluderende sted hvor befolkningen ønsker - 
og har muligheten til - å bli boende.»

 «Tøyen skal oppleves som 
et trygt, inkluderende sted 
hvor befolkningen ønsker  
- og har muligheten til -  
å bli boende.»

IN
N

LED
N

IN
G



0403

Nedenfra er et sosialt foretak tilknyttet  
Tøyen Unlimited. 

Tøyen Unlimited er en nabolagsinkubator for 
sosialt entreprenørskap som er initiert av, og 
jobber tett sammen med, Områdeløft Tøyen.

Med sosialt foretak og entrepenørskap menes 
virksomheter som drives etter forretning-
smessige prinispper med et sosialt formål. 
Virksomhetene drives profesjonelt, men gjerne 
i samarbeid med frivilligheten. Overskudd fra 
virksomheten brukes på å styrke virksom-
hetens formål.

Nedenfra har som formål å bidra til en mere 
demokratisk by og byutvikling. 

Nedenfra jobber med inkludering, medvirkning 
og samskaping som verktøy, med fokus på 
kultur og bolig, og tilbyr tjenester i alle ledd fra 
å planlegge og designe prosesser til gjennom-
føring, evaluering og rapportering.

Nedenfra forstår den gode byen som tette sam-
menvevde nettverk av gode urbane nærmiljø
og nabolag.

Tøyen er et slikt område og nabolag, som det
i forbindelse med områdeløftet nå skjer mye
flott i. 

Effekten av satsingen på gratis aktivitetsskole 
er uvurderlig. 

Tøyen Sportsklubb er fantastisk for både barn 
og voksne. 

«Det er derfor nødvendig med 
strategier for at de som bor her i dag, 
skal kunne fortsette å bo her. Dersom 
vi ikke får til dette risikerer vi at 
folka som bor her, ikke blir løftet med 
området, men ut av det.»
 
– Ole Pedersen, Nedenfra

Det etableres beboerstyrer i flere av de kom-
munale gårdene, samtidig som beboerne 
organiserer seg selv. 

Bibliotekene skaper viktige møteplasser og 
gir folk et rom å jobbe og studere, og å ta en 
pause fra hverdagen i. 

Uteområdene oppgraderes, og blir passet på av 
Tøyenravner i helgekveldene. Det er i det hele 
tatt veldig mye fint som skjer her. 

Samtidig ser vi at det er et økende misforhold 
mellom lokale forutsetninger og muligheter 
på boligmarkedet. Dette kan føre til at den be-
folkningen som bor på Tøyen, blir presset ut av 
området på grunn av boligprisene. En utvikling 
vi allerede ser er i gang. 

Langsiktig og stabil tilgang til bolig oppleves 
som vanskelig for mange på Tøyen i dag. Det er 
derfor nødvendig med strategier for at de som 
bor her i dag, skal kunne fortsette å bo her. 
Dersom vi ikke får til dette risikerer vi at folka 
som bor her, ikke blir løftet med området, men 
ut av det.

Gjennom ‘Bo på Tøyen - i ti år til’ har vi ut-
forsket slike strategier, basert på beboernes 
egne erfaringer, utfordringer og ønsker.

Nedenfra
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‘Bo på Tøyen - ti år til’ var en tredelt aktivitet 
høsten 2016, støttet av Områdeløft Tøyen 
med aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd. 
Aktivitetene var 1) Tøyen Boligkonferanse 
2016, 2) en verkstedserie for å utforske 
beboerstrategier for å kunne bli boende,  
3) og oppsøkende intervjuer med beboere i 
aktiv rus, som er en gruppe “stille stemmer” 
som kan være vanskelig å mobilisere til åpne 
verksteder.

Utgangspunktet for ‘Bo på Tøyen - ti år 
til’ var at Områdeløft Tøyen er et positivt 
og nødvendig løft for nabolag og område. 
Samtidig så ser vi at Tøyenløftet inngår i en 
større sammenheng der nåværende beboere 
er i ferd med å bli presset bort på grunn 
av boligprisvekst. Det er økende forskjeller 
mellom lokale forutsetninger og muligheter  
i markedet. 

‘Bo på Tøyen - ti år til’, ønsket å involvere 
berørte beboere i prosessene rundt hvordan en 
uønsket utskiftning av beboere kan motvirkes. 

‘Bo på Tøyen – ti år til’ stilte spørsmålet 
om hvordan vi som bor på Tøyen i dag, kan 
engasjere oss slik at det blir mulig å fortsette  
å bo her i ti år til, og i ti år til etter det igjen? 

Målsetningen var å utforske hvordan beboere 
sammen med forvaltning og politikere kan 
bidra til en positiv og inkluderende utvikling  
på Tøyen.

Tøyen Boligkonferanse ble avholdt på 
Deichmanske bibliotek Tøyen. De fire første 
verkstedene ble også avholdt her. Dette er 
perfekte lokaler for denne type arrangementer, 
og vi er svært takknemlige for den funksjonen 
biblioteket har i nærmiljøet. 

De to siste verkstedene flyttet vi likevel til 
Boligenheten sine lokaler i en kommunal 

«Bo på Tøyen – ti år 
til, stiller på denne 
måten spørsmålet om 
hvordan vi som bor på 
Tøyen i dag, skal kunne 
engasjere oss slik at det 
blir mulig å fortsette å 
bo her i ti år til, og i ti år 
til etter det igjen?» 

bygård. Vi så her et stort potensiale i disse 
lokalene som bomiljøskapende felleslokaler for 
gården og nabolaget. 

Verkstedene ble flyttet for å senke terskelen 
for deltakelse for beboerne i de kommunale 
gårdene. Noe vi opplevde som vellykket. 

I tillegg oppsøkte vi Villa Mar og andre steder 
for beboere i aktiv rus. Vi gjennomførte 
samtaler for å få deres forståelse av egen 
bosituasjon, og perspektiver på utviklingen 
i området. Dette var nødvendig da denne 
gruppen ofte blir ekskludert fra samtaler om 
gode bomiljø.

Områdeløftet har en målsetning om en 
nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med 
innbyggernes behov og ønsker. ‘Bo på Tøyen  
- ti år til’ søkte å bidra til denne målsetningen. 

Det følgende er en rapport som viser hva vi 
gjorde og kan leses som et innspill i videre 
samtale om utviklingen på Tøyen.  

Bo på Tøyen - ti år til
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Som en følge av Tøyenavtalen ble det gjort et 
vedtak om salg av 210 kommunale boliger i 
Bydel Gamle Oslo, deriblant 110 boliger ved 
Tøyensenteret. Dette gjaldt Hagegata 30 og 
31 like ved Tøyen torg. I tillegg skal det selges 
ytterligere 100 leiligheter i bydelen. 

Vedtaket om salg ble satt i sammenheng med 
det såkalte OBOS kjøpet, der Oslo Kommune 
kjøpte 617 leiligheter. 250 av disse lå i Bydel 
Gamle Oslo. Salget av kommunale boliger i 
bydelen er ment å balansere mot disse.  

«Håpet er jo lysegrønt, men jeg hører ting her som 
ikke bare gir meg håp, for det er jo snakk om salg av 
kommunale boliger. Hvor skal de beboerne bo? 

Jeg tenker på det som hun skrev, hun som laget den 
boken om gentrifisering på Tøyen.  Hun intervjuet 
meg. Det gav inntrykk av at fagert prat giver ikke 
mer mat. Jeg er redd at dette er noe som kan havne i 
en debatt om utsatte løfter.

Men da finnes det jo i tillegg de som har en NAV- 
historie, som de da ikke har kommet ut av, som de 
ønsker å komme ut av. Dette er ikke noe som skal 
kobles til NAV, men NAV er jo noe som er gjeldende 
for mange personers liv i Bydel Gamle Oslo og på 
Tøyen. Og på et politikermøte så hørte jeg at det er et 
ønske fra myndighetene om å selge vekk kommunale 
boliger, og at beboerne da skal bo i leiligheter som 
blir kjøpt opp i alminnelige borettslag. 

Slik kom den debatten opp igjen, om dette er riktig; 
er det riktig å ha mange i kommunale boliger, 
og en konsentrasjon av spesielt utsatte beboere, 
kontra det å bli boende rundt omkring i alminnelige 
borettslag, hvor det bor folk som vil ha fred og ro? Vi 
som beboere blir en kasteball, mellom de to synene. 
Så det er en følelse med mange spørsmålstegn som 
kommer opp hos meg.

Jeg føler uro og usikkerhet!»

Dette skjer som følge av at det ønskes en 
spredning av kommunale boliger i Oslo. 
Andelen kommunale boliger i Tøyen-området 
er på 11%, mens andelen for hele Oslo er  
på ca 3%.

Spredningspolitikken er basert på en forståelse 
av at kommunale boliger er et nødvendig onde, 
og gjerne forbundet med dårlig bomiljø.
 
En alternativ tilnærming kunne vært en 
forsterket satsing på gode bomiljø i og rundt 
de kommunale boligene. Slik at kommunale 
boliger ble forstått som et positivt tilskudd  
til et nabolag. 

Kommunal beboers ord til  
‘Bo på Tøyen – ti år til’

V
ER

K
STED

 1

 

VERKSTED 1: Oppstartsmøte  
Bo på Tøyen - ti år til
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Det første verkstedet var en åpen diskusjon om 
det å bo på Tøyen, og hvordan deltakerne så for 
seg muligheten til å bli boende, i ti år til.

Som utgangspunkt for diskusjonen ble 
følgende to spørsmål stilt.

“Jeg ønsker å bli boende på Tøyen i ti år til, 
men vet ikke om jeg har muligheten fordi….”

“For at jeg skal ha muligheten til  å bli boende 
ti år til på Tøyen så må… og jeg ønsker å…”

Som svar på det første spørsmålet ble det 
avdekket seks hovedutfordringer med tanke 
på langsiktige og stabile boforhold, sett fra 
beboernes ståsted. 

Disse er:

1. Leiekontrakter som går ut, og usikkerhet 
knyttet til dette.

2. Eiemarkedet og prisstigningen som gjør 
at folk med normal inntekt likevel ikke 
kommer inn på eiemarkedet.

3. Flere ressurser inn i området kan forsterke 
boligprisstigningen.

4. Sosiale problemer i nærmiljøet.
5. Salg av kommunale boliger.
6. Ikke mulig å ta opp boliglån uten renter. 

“Når gårdeiere ønsker å selge en 
hel bygård/ blokk, kan beboerne bli 
tilbudt å kjøpe leiligheten de bor i. Når 
da beboerne ikke har nok kapital, så 
finnes det en kommunal forkjøpsrett...  
Så burde kommunen kjøpe og legge 
opp til at beboerne kunne få en reell 
mulighet til å eie, gjennom å sette opp 
et regnestykke som passer.” 

– Tidligere Tøyenbeboer som måtte  
flytte pga høye boligpriser 

«I [de kommunale boligene i] Hagegata 
31, så blir leilighetene pusset opp for 
salg, og da blir de som leier tilbudt kjøp 
og danne et borettslag. Og jeg snakket 
med flere av de som var mine naboer, 
og det viste seg at det stort sett ikke 
var noen av dem som hadde mulighet 
for å få de lånene til å gjøre dette. Slik 
er realiteten.»  

– Beboer i kommunal bygård på Tøyen 

“Mange opplever dessuten å bli presset 
ut av sine private leie-leiligheter fordi 
eierne vil pusse opp og ta inn mer 
i leie eller eventuelt selge med høy 
fortjeneste. Ved henvendelse til de 
kommunale boligkontorene kan store 
barnefamilier kun få små leiligheter.” 

–Leieboer på Tøyen

Hva er spesielt med boligmarkedet på Tøyen

Eide boliger

Privat leide boliger

Kommunalt leide boliger

Norge 

77%

21%

2%

Oslo

70%

27%

3%

Tøyen

47%

42%

11%

Bo på Tøyen
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“For at jeg skal ha muligheten til  å bli boende 
ti år til på Tøyen så må… og jeg ønsker å…”

I diskusjonen rundt spørsmålet om hva som 
skal til for at folk skal ha muligheten til å bli 
boende på Tøyen, handlet det om behovet for 
tilgang på bolig basert på andre premisser enn 
marked og prisvekst. Ønsket om stablilitet og 
langsiktig sikkerhet ble trukket fram av flere.

Mange mente at dette bør være mulig å 
få til, og man kom fram til at den høye 
andelen leieboliger gir en fleksibilitet for 
organiseringen av boliger, som er annerledes 
enn dersom alle boligene var bebodd av eierne.

Det ble foreslått at kommunen kan kjøpe 
leiligheter som i dag leies ut på det private 
markedet, for å leie det med langsiktige gode 
kontrakter. Gjerne med innbakt mulighet for å 
kjøpe til gode betingelser. 

Det ble også snakket om at man kan gå 
sammen i en gruppe for å kjøpe leiligheter, 
eller en bygård sammen. Eller dersom det 
finnes en tomt, å bygge noe sammen. 

Det var enighet om at det var mange 
muligheter, men at det kan være vanskelig 
å få til alene, og at man er avhengig av at 
det også er en politisk vilje for å legge til 
rette for alternative boligløsninger og sosial 
boliginnovasjon. 

Det var et veldig høyt engasjement og folk 
uttrykte at de ønsket å bidra til gode nabolag 
og nærmiljø, da dette i utgangspunktet var det 
som gjorde at de trivdes så godt på Tøyen  
i utgangspunktet.

«Det var enighet  
om at det var  
mange muligheter, 
men at det kan være 
vanskelig å få til 
alene, og at man er 
avhengig av at det 
også er en politisk 
vilje for å legge til 
rette for alternative 
boligløsninger 
og sosial bolig-
innovasjon.» 

Viktige aspekter for å kunne bo på Tøyen



1413

Boligutfordring: Jeg kunne tenke meg å 
fortsette å bo her, men med prisutviklinga så er 
det ganske usansynlig å kunne ha mulighet for 
å kjøpe seg en bolig i dette området. Til tross 
for at jeg og min samboer har ok inntekt, så vil 
vi ikke ha råd til å kjøpe her. Folk prises ut av 
de indre byområdene.
Mulig bo-form: Ønsker ulike boformer og 
muligheter for å bo sentralt i Oslo.

MARTIN
Tøyenbeboer som leier privat

Boligutfordring: Jeg er bekymret for at det vil 
være store forskjeller mellom de som eier og 
de som ikke eier. Og det virker som at det ikke 
er så mange løsninger for folk, som kan bli 
kastet ut. Jeg kjøpte en bolig for ett år siden, i 
en annen bydel, etter å ha tapt flere budrunder 
her på Tøyen. Så nå bor jeg ikke her lengre. 
Mulig bo-form: Jeg skulle gjerne hatt mulighet 
til å bli boende på Tøyen. Gjerne i et slags 
fellesskap. Jeg tror også dette er et viktig 
arbeid for andre bydeler. Tusen takk for at 
Nedenfra gjør dette!

JEANETTE
Måtte flytte for å kjøpe bolig

ALEX 
Ønsker nye bo-alternativer

Boligutfordring: Jeg er i en vanskelig 
situasjon, fordi jeg har nettopp solgt, men jeg 
har ikke mulighet til å kjøpe noe nytt fordi jeg 
har hatt en ustabil inntekt som selvstendig 
næringsdrivende. Det er en stor utfordring at 
boliger stiger så mye i verdi. Jeg er alene med 
to barn, men har ikke sjans til å få nok lån til å 
kunne kjøpe en leilighet hvor det er plass til at 
vi kan bo.
Mulig bo-form: Opptatt av urban utvikling og 
synes det er spennende med co-working/co-
living. 

De følgende personaer er fiktive
deltakere, sammensatt av de  
reelle deltakerne som deltok på 
versktedserien den  15. okt. 2016. 

Denne analyseformen tar 
utgangspunkt i at vi som men-
nesker best kan forholde oss til 
andre mennesker, mer enn grovt 
forenklede typer eller segmenter, 
samtidig som deltakerne beholder 
sin anonymitet. 

Disse personanene gir et bilde 
av hvilke beboere som deltok på 
verkstedet og deres syn på sosial 
boliginnovasjon.

Med bakgrunn i disse personaer vil 
det være lettere å se hvilke behov 
beboere på Tøyen har, knyttet til 
utvikling av fremtidens boliger. 

Personaer basert på 
reelle deltakere
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ARNE 
Beboer i kommunal bygård  
på Tøyen
Boligutfordring: Jeg bor i en kommunal bolig, 
og mye av grunnen til det er; det kom et tilbud 
om en forkjøpsrett til å kjøpe den leiligheten 
jeg leide i en privat blokk her på Tøyen, og det 
hadde ikke jeg penger til. Det gav en ganske 
kaotisk livssituasjon for meg, og jeg greide ikke 
å konsentrere meg om de mest nødvendige 
gjøremål.  
Mulig bo-form: Ønsker å bli boende på Tøyen. 
Her er det hyggelig, lunt og uformelt. Her er vi 
ikke redde for hverandre. Her prøver man ikke 
å gjøre seg til noe bedre enn man er 
– det liker jeg.

STINE 
Arkitekt som bor i kollektiv

Boligsituasjon: Bor i et kollektiv på 
Bjølsen, sammen med tre andre, der to 
av de eier boligen. Jeg opplever det som 
svært positivt at jeg er så tett på de som 
jeg leier fra. Det oppleves trygt og gir en 
følelse av å bidra til et felles bofellesskap.
Mulig bo-form: Interessert i alternative 
boformer. Jeg ønsker, gjennom min 
faglighet, å kunne bidra til en større 
variasjon i botilbudene, både rent 
arkitektonisk, sosialt  
og økonomisk.

NANNA
Engasjert og foreldre-hjulpet  
til Tøyen-bolig

Boligsituasjon: Bor sammen med 
samboer og to barn. Vi har vært veldig 
heldig som har fått foreldrehjelp til å 
kjøpe bolig. Dette gir oss større mulighet 
til å drive frivillig arbeid, studere og 
engasjere oss i nærmiljøet.
Mulig bo-form: Vi har tidligere bodd i 
okkuperte bygninger. Nå kunne jeg tenke 
meg å bidra til å skape rimelige bo-
alternativer hvor vi kan løse noen felles 
utfordringer kollektivt. F.eks barnepass, 
matlaging og kreative aktiviteter.

Personaer kan hjelpe oss å huske  
at en "god bolig" ikke betyr det  
samme for alle. Samtidig ser vi noen 
tydelige tendenser som går igjen. 
Mange påpeker at prisutviklingen 
på boliger i Tøyen-området gjør 
det vanskelig for dem å forestille 
seg en fremtid her. Flere verdsetter 
fellesskapet og engasjementet 
som eksisterer på Tøyen i dag, og 
kunne tenke seg å bo i en bolig der 
fellesskapsløsninger bidrar til flere 
muligheter innenfor eksisterende 
fysiske- og økonomiske rammer.
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«Vi ønsker en sikkerhet i forhold til om vi 
kan bo der om 5 år eller 10 år. Så er det ikke 
så viktig om vi eier eller leier, men vi vil 
veldig gjerne bo i et type fellesskap – slik  
at det ikke bare er en isolert leilighet.»
–Per

«Langsiktighet er bra, for å kunne skape 
stabiliteten som trengs for å bygge boliger 
som er holdbare i ulike typer bosituasjoner. 
Jeg har ikke barn, men hvis du kommer i en 
slik situasjon så er jo det med kjennskap til 
naboer og en stabil bo-situasjon, der man 
har etablerte sosiale arenar, veldig viktig.» 
–Martin

«Jeg har lyst til å fortsette å bo på Tøyen, 
ganske lenge. Jeg flyttet i snitt en gang 
om året, inntil jeg kom hit. Det jeg syns 
er bra med Tøyen, er at det finnes et slags 
sosialt miljø her. Det er ganske mye lokalt 
engasjement, så man kjenner at det finnes 
allerede en fellesskapsgreie, hvis man har 
lyst til å delta.»
–Ulf

«Det er viktig at naboer er opptatt av 
hverandre, og bidrar til å skape en trygghet. 
Ikke bare når det er dugnad, men også 
komme sammen på andre dager, for å 
treffes, samtale og snakke om hvordan  
man kan gjøre ting bedre.»
–Sadia

«Jeg tenker på den tryggheten man har  
når man eier, og det sosiale nettverket man 
får gjennom å ha folk rundt seg... at når vi 
har så mange leieboliger, så flytter folk ut 
og inn. Det må ikke bare være en viss type 
person eller familie som har mulighet til å 
eie. Vi bør satse mer på leie til eie!»
–Jeanette

«Ja, når vi snakker om ti år til, så ser vi at 
folk i stigende grad jobber mer selvstendig 
og mer prosjektbasert, så det vil også 
påvirke samfunnet vårt i stor grad. Så 
en modell som har kommet opp er co-
working-co-living. En slik kombinasjon 
tenker jeg er interessant, uten å komme 
med en fast løsning...» 
–Alex

«Det snakkes om den fattigdomsfellen, 
som ligger i gapet mellom de som ikke 
er rike nok til å kjøpe, men heller ikke 
fattige nok til å leie kommunalt. Det kan 
ramme mange. Hvor skal de 10% som 
bor i kommunale boliger på Tøyen i dag 
bo, hvis kommunen selger ut? Skal de bli 
sosialøkonomiske flyktninger på grunn av 
feilet politikk?» 
–Arne

«Jeg har sett en del på det med å tegne leiligheter som har 
en utleiedel i seg, slik at folk med litt mindre penger har 
råd til å kjøpe en litt større leilighet, og da si til banken at 
de skal få leietakere som skal hjelpe dem med å betale ned 
på lånet. Når de så kanskje har fått en større familie, så har 
de mulighet for å overta hele leiligheten.»
–Stine

Hvordan vil vi bo?
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I forbindelse med den høye konsentrasjonen  
av kommunale boliger på Tøyen er det også  
en relativt stor andel av beboerne som har 
utfordringer med rus og psykiatri. De har i  
liten – om noen grad deltatt på verkstedserien. 

Hegeh Hansdatter og Silja Haugen er sosialar-
beidere som har jobbet flere år i rusomsorgen. 
Med denne bakgrunnen har de oppsøkt per-
soner med utfordringer innen rus og psykiatri 
for å snakke med dem om bolig.

For å fange opp disse borgernes stemmer 
har Hegeh Hansdatter og Silja Haugen gjort 
oppsøkende virksomhet i nærområdet. Ut i  
fra de kvalitative intervjuene med disse bebo-
erne kan det virke som om denne gruppa har 
et mindre bevisst forhold til det å bo på Tøyen 
enn mange andre beboere.

Utfordringene de uttrykker er mer knyttet til 
egne, helt personlige boforhold, enn til det å 
bo generelt, og de er i mindre grad fokusert  
på nærområdet som sådan.  

Hva har vi spurt om? 

Det har vært noen utfordringer ved å få denne 
gruppa til å svare på konkrete spørsmål. I noen 
tilfeller har de spurte svart villig, men kanskje 
om litt andre ting enn det vi har ønsket svar 
på. I hovedsak har vi spurt om: Hva er bra med 
å bo på Tøyen? Hva er utfordrende? Og hva er 
viktig i forhold til det å bo? 

Hvem har vi snakket med?

Mange som bruker Tøyen og tiltakene rettet 
mot denne gruppa i området, bor i delbydelene 
rundt Tøyen, som Gamlebyen, Grønland og 

Galgeberg. Felles for flere er at de leier bolig 
i kommunale gårder, hvor det er opphoping 
av folk med de samme utfordringene. Denne 
måten å drive kommunale botiltak på finner  
vi igjen i beskrivelsen av hvordan det er å bo  
på Tøyen. 

Mye av det de svarte er ikke så mye knytta til 
område, som til selve opplevelsen av å bo i en 
slik gård. 

Hvor har vi snakket med dem?

På et vis er de synlige i bydels bildet. 
Mange fra denne gruppa henger på synlige 
møteplasser med benker, i parker eller ved 
kommunalt drevne møteplasser som DPS, 
MAR, Nyttig, NAV og Fyrlyset. Bydelen har 
ulike tiltak som speiler behov innbyggene 
har. Datainnsamlingen har innbefattet å gå 
gatelangs, snakke med tilfeldige personer 
vi har møtt og oppsøking av organiserte 
møteplasser. 

Hva går igjen hos denne gruppa?

I hovedsak varsler denne gruppa at utfor-
dringene er knytta til den akutte situasjonen 
de lever i. Flere uttrykker at de er misfornøyde 
over naboene i gården de bor i. 

«Jeg føler meg utrygg. Inne og ute. Folk stjæler 
som bare det... det er som en ghetto her. 
Konsentrasjon av ulike grupper bor på ulike 
steder. 6-7 alkoholikere sitter i bakgården der 
jeg bor, fra 6 om morran til seint på kvelden,  
og drikker» (kvinne, ca. 50 år). 

Kvinnen utrykker redsel for naboene og kjenner 
på utrygghet både hjemme og ute. Denne 

opplevde utryggheten utrykkes fra flere av 
dem vi snakket med. En eldre kvinne fortalte 
at; «hun satt bare og gråt nede i korridoren» 
(kvinne, hjemmebesøk). Det går igjen at det 
oppleves som utrygt at mange mennesker 
med de samme utfordringene er samlet i 
større bokomplekser. Utfordringer med at 
utenforstående tok seg inn i kjeller og loft for 
overnatting var heller ikke ukjent for flere av 
dem vi snakket med. En annen utfordring var 
den fysiske standarden i leilighetene.

På MAR traff vi en kvinne som fortalte at det 
var skittent i fellesrom og skadedyr i flere av 
leilighetene i gården hun bodde i. Hun prøvde 
selv å vaske og holde skadedyr unna, men det 
hjalp ikke når kommunen ikke tok sitt ansvar 
med renhold. 

En annen kvinne fortalte at hun tilslutt hadde 
flyttet ut på verandaen pga skadedyr (kvinne, 
Fyrlyset). Dette var i en leilighet på Tøyen torg. 

I tillegg var forsøpling et stort problem og en 
fortalte at naboer kastet søppel og bleier ut av 
vinduet rett ut i bakgården(kvinne, kommunal 
bygård ved Tøyen). 

En mann i 50-60 årene fortalte at det var 
igangsatt oppussing av kjøkken i hans kom-
munale leilighet, men at det for eksempel 
ikke var skiftet vinduskarmer når resten var 
malt og fikset på. Det gjorde at han opplevde 
oppussingen som lite helhetlig når noe 
«endelig skulle gjøres». 

Det er tydelig at de vi har snakket med har 
utfordringer med å ta tak i ting som oppleves 
som utrygt og problematisk i bo-tilværelsen 
sin. De er avhengige av hjelpeapparatet som 
booppfølging og at vaktmester/boligbygg  
skal skifte lyspærer, fjerne gjensatte møbler  
i bakgården osv. 
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De stille beboerstemmene
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Dette er ting folk med mindre strev i hverdagen 
ofte sjøl kan ta ansvar for. For denne gruppa 
blir det mer problematisk. Da er det et uttalt 
problem at de ikke vet hvor de skal henvende 
seg, eller hvem som gjør hva. Kvinnen vi 
traff på MAR sa at hun ikke hadde sett noe 
telefonnummer hvor hun kunne ringe. Hun 
snakket også om de forskjellige instansene om 
hverandre og kunne ikke redegjøre for hvem 
som gjorde hva eller hvem hun siktet til når 
hun snakket om «de». 

En annen sa at det tok tid å få hjelp, og at hun 
hadde ventet en måned for å få hjelp til noe 
med vaskemaskinen (kvinne, hjemmebesøk). 

Mann 50-60 fortalte at han skulle ønske det 
var mer sosialt på Tøyen, at det skjedde mer 
sosiale tiltak i gatene. Vi spurte om han hadde 
vært på den lokale julemessa Tøyensk jul, men 
den hadde han ikke hørt om. Det er påfallende, 
for messa er jo smekkfull hvert år. Han har 
ikke sett plakater for det, og han benytter 
ikke facebook. Han etterlyste informasjon om 
slike tilstelninger. Han hadde lagt merke til 
biblioteket på torget og lurte på hvor lenge det 
hadde vært der? Han hadde nettopp oppdaga 
at det eksisterte, over ett år etter åpningen.

Noe er bra med Tøyen!

Selv om denne gruppa har mye strev og 
utfordringer knytta til det å bo, er det flere som 
sier at de vil bo i bydelen, og noen har bodd her 
i mange år. Den sentrale beliggenheten  
går igjen som et positivt aspekt ved å bo her. 

Vi ser også at møtestedene og hjelpetiltakene 
som er samlet her, bidrar til at hverdagen 
blir lettere for mange. Selv om de ikke 
nødvendigvis selv forbinder det med noe  
som gjør det bra å bo på Tøyen. 

For mange i denne gruppa handler det å bo om 
noe akutt. Et primærbehov som akkurat nå blir 
dekket, eller en «tak-over-huet»-situasjon hvor 
man ikke opplever å ha et trygt hjem eller få 
slå seg til ro. 

Men livet er hardt også her...

Mange flytter ofte rundt fra gård til gård, 
men blir i bydelen. De opplever en polarisert 
bydel med «meg og dem». De distanserer seg 
både fra ‘minoritetsnordmenn’ og ‘hipstere’, 
og er selv dårlig integrert. Informasjonen om 
positive ting som skjer i nabolaget når ofte 
ikke ut til dem. Noe vi så hos mannen som ikke 
var klar over julemessa på Tøyen, selv om han 
etterlyste nettopp slike tiltak. 

Det kan virke som at flere av dem vi snakket 
med ikke hadde så bevisst forhold til akkurat 
hvor de bodde, mer hvordan de bodde.

Det er kanskje sånn det blir når en ikke får 
mulighet til å føle seg trygg eller får slå rot 
i leiligheten/ bygården sin. Informantene 
varsle jevnt over misnøye knyttet til det å 
bo kommunalt i bydelen. Med tanke på hvor 
mange kommunale leiligheter som huser 
mennesker fra denne gruppa er det en stor 
andel av befolkninga på Tøyen som ikke 
opplever å ha en tilfredsstillende hverdag.  
Det påvirker individet, naboene, nabolaget  
og bydelen i sin helhet.
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Det er ikke så mange muligheter for å bygge 
nytt her på Tøyen, men det er viktig å lære fra 
andre sosiale boliginnovasjonsprosjekter i for-
hold til hvordan man organiserer seg og skaper 
slike fellesskap. 

Der har man en unik mulighet på Tøyen nå, 
fordi halvdelen av boligene er utleieboliger, 
samtidige som det er satt politiske mål om å 
utvikle sosiale boligprosjekter, og at man skal 
kunne bo trygt i hele byen. 

Det er også snakk om å selge kommunale boli-
ger, og det kan man mene så mangt om, men 
hvis de selger de så kan man se for seg at de 
blir solgt til noe som er nærområdeorganisert. 
Og som er laget med mekanismer som gjør at 
man unngår at de kun er sosiale boliger i en 
kort periode, for at beboerne så kan selge og  
få utbetalt prisveksten etter en stund. 

Dette kan være med til å utfylle det rommet 
mellom de kommunale boligene som sikker-
hetsnett, og det private eie og leiemarkedet 
som det kan være vanskelig å komme inn på, 
selv om man ikke er kvalifisert for kommunal 
bolig. 

Jeg vil snakke litt om hvordan vi bor sammen, 
og dette med tetthet, fordi alle som er urbanis-
ter og byutviklere snakker om fortetting, fordi 
vi må fortette for å lage en mer miljøvennlig og 
mer bærekraftig by. 

Det er ideen, men hvis vi ser på hvordan folk 
bodde for nesten 100 år siden, i 1920, så bodde 
det kanskje 5-6 stykker sammen i ett hus, 
mens nå så bor det mange færre. En av grun-
nene til dette er at familiene er mye mindre. Vi 
har sett på Tåsen f.eks, hvor det nå bor en del 
godt bemidlede mennesker, så er normen ofte 
to voksne og et lite barn i et ganske stort hus. 
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VERKSTED 2: Sosial boliginnovasjon på Tøyen

Mens for 100 år siden så bodde det omkring 
6-7 stykker i det samme huset. Så da blir det 
en mye større tetthet av at folk bor sammen. 

Hvis en bygger en skyskraper, så vil det likevel 
ikke bli like tett, hvis folk bare bor i hver sin 
bolig. Så det med at folk bor sammen er en 
annen måte å få til en tetthet, uten at man 
nødvendigvis må bygge veldig høye eller tette 
hus. 

Det ene er dette med miljøet, men det andre er 
jo at det kan ha negative sosiale konsekvenser 
at folk bor alene – eller i hvert fall noen kan 
oppleve det slik. 

En ting er jo å være singel, men det kan jo 
oppstå savn etter en form for fellesskap, som 
kan handle om at man kanskje føler at man har 
mistet litt denne nabolags-følelsen. 

Dessuten har det å lage boliger blitt veldig 
markedsstyrt. For 30 år tilbake så handlet det 
med å lage boliger ikke så mye om en marke-
det, men nå er det kun markedsstyrt. Det er jo 
litt rart, fordi man kjøper jo leilighet en gang i 
livet, eller kanskje et par ganger, men likevel så 
handler boligmarkedet om man klarer å selge 
boligene eller ikke. 

Så man kunne jo ønske at man kunne finne 
alternativer til dette, fordi mange opplever at 
markedet ikke leverer det de kunne ønske seg 
og/eller ha bruk for. 

Jeg vil nå presentere noen eksempler vi kan 
snakke om for å få større innblikk i muligheter
og erfaringer fra andre prosjekter. Og for å 
inspirere til å starte egne prosjekter for  
sosial boliginnovasjon.

–Joakim Skajaa

Til det andre verkstedet i serien ‘Bo på Tøyen 
- ti år til’,  presenterte Joakim Skajaa en rekke 
eksempelprosjekter og stilte deltakerne åpne 
spørsmål rundt relevante problemstillinger. 

Joakim Skajaa er sivilarkitekt utdannet fra  
Bergen Arkitekthøgskole. I tillegg til å være  
partner i arkitektkontoret Eriksen og Skajaa 
underviser han på Bergen Arkitekthøgskole og 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Eriksen  
og Skajaa Arkitekter har et særlig fokus på  
ulike boformer og byøkologiske boligprosjekter.

«Hvis en bygger en 
skyskraper, så vil det 
likevel ikke bli like 
tett, hvis folk bare 
bor i hver sin bolig.  
Så det med at folk  
bor sammen er en
annen måte å få til en 
tetthet, uten at man
nødvendigvis må 
bygge veldig høye 
eller tette hus.»
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Lange Eng er et bofellesskap i Albertslund, 
som er en forstad til København preget av 
mye arbeidsledighet og liten utdanning. Det 
var tilfeldig at de fikk tilbud om en rimelig 
tomt akkurat der, og i begynnelsen var de 
skeptiske fordi det lå utenfor byen, og var i 
utgangspunktet ikke et attraktivt område.

Når de først bestemte seg ble det en iherdig 
prosess som startet opp i 2004 etter initiativ 
fra fire venner. De måtte skaffe 60 interesserte 
i løpet av kort tid. Det var viktig at det skulle 
være noe alle hadde råd til. Det første halvåret 
brukte de veldig mye tid på planlegging, 
kanskje 20 timer i uken. Startfasen opplevdes 
som en veldig økonomisk sårbar situasjon. 
Det var mange problemer i begynnelsen, med 
entreprenører som ikke klarte å forholde seg 
til et kollektiv som byggherre. En av de gikk 
konkurs og forsvant med mange av pengene  
de hadde i prosjektet.

Bygget stod ferdig i 2009 og i dag bor det 
omtrent 100 voksne og 100 barn der. Det er 
54 boliger der i ulike størrelser fra 71 til 128 
m2. Det er tilsammen ca 6400 m2 boareal. 
Litt under 10% av dette, altså ca. 600 m2 er 
fellesarealer. Dette er et stort kjøkken med 
spiserom, verksted, hobbyrom, cafe og kino. 
Det er i tillegg til dette en stort felles hage.

Bygningen består av sammenkoblede enheter 
som ligger rundt den felles hagen. Alle har i 
tillegg eget privat uteareal, enten på bakkeplan 
eller en takterrasse.

Beboerne er en god blanding av en ny 
generasjon som ønsker å bo i fellesskap. De 
fleste som flytter inn er omtrent mellom 30 
og 40 år. Det er mange barnefamilier som er 
fra København og som både ønsker å bo nært 
byen, men i et tettere fellesskap.

Felleskapet er sentrert rundt fellesmiddagene 
som er 6 dager i uken. Det er ingen plikt til 
å delta og man kan velge om man vil spise 
sammen med de andre i matsalen, eller ta med 
maten hjem og spise der. Alle må likevel være 
med å lage mat omtrent hver sjette uke.

For å planlegge og koordinere fellesskapet 
har Lange Eng et eget intranettsystem som 
ble etablert allerede i planleggingsfasen. Her 
avtaler man barnepass, utlån av utstyr og 
melder seg på fellesmiddagene. 

Tegning: Dorte Mandrup Arkitekter

Lange Eng
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Dette er en gård utenfor Roskilde, som er 
både et kollektiv/bofellesskap og et arbeids-
kooperativ. 

Man kan velge om man vil bo i det store 
felleshuset, i et ganske tett kollektiv, eller om 
man vil bo litt i utkanten av eiendommen med 
en litt større grad av privatliv. 

Alle avgjørelsene tas med konsensus, og det 
har siden starten bodd ganske mange her, så 
de forteller at det er 3500 avgjørelser som har 
blitt tatt ved at alle ble enige. Det er noe helt 
spesielt, men det viser også at konsensus kan 
fungere, i stedet for avstemninger der folk blir 
stemt ned eller opp, så blir de enig. 

De har også felles økonomi, så alle pengene de 
tjener går til felleskassen, her deles det med 
alle. Mange av beboerne jobber på gården, men 
det er også de som jobber i bank i København, 
og uansett arbeidssted så går alle pengene i 
felleskassen, deretter får man litt utbetalt til 
klær og slikt. 

De har også felles måltider. Erfaring å ta med 
seg: For å lage et bofellesskap må man være litt 
pragmatisk, for; hvor kommer disse 50, 20 eller 
10 familiene fra? Man må skape et fellesskap 
med de man går sammen med om et slikt 
prosjekt, og det er noe som man må bruke mye 
tid på. Og da kan den tanken om å etablere noe
som er felles, noe man er enig om, være
ganske viktig. Det kan være at man ønsker  

å skape et godt sted for barna sine, eller ønsker 
en annen måte å leve på som familie, det 
handler kanskje om bærekraft, eller om mat 
som man spiser. Slike ting er viktig for å samles 
i et fellesskap. 

Samtidig, så er det en risiko hvis det blir for 
strengt. For hvis det blir for strengt i forhold 
til hva som er lov, så kan det bli så mange 
konflikter knyttet til det, at det kan bli et stort 
problem for hele fellesskapet.

Svanholm økologiske bokollektiv
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Som en del av byfornyelsen i Oslo på 80- og 90 
tallet skulle mange bygårder oppjusteres og 
rehabiliteres både på Grünerløkka og Gamle 
Oslo. Gamle gårder ble revet og det ble bygd 
opp nye, og det hadde nok mange sosiale 
implikasjoner i forhold til at folk kanskje ikke 
hadde råd til å flytte inn igjen. Det var en form 
for gentrifisering. 

Men ett av disse prosjektene var fra USBL, som 
sammen med OBOS er de store boligbyggela-
gene, og også store utbyggere, og de bygget 
mange gårder nede ved Urtehagen.

Ett av disse husene er et bofellesskap. Det 
hadde jo vært stas om OBOS og USBL fortsatt 
synes at dette er interessant, for da kan det 
kanskje blitt flere slike prosjekter. 

De gikk ut gjennom USBL sitt blad og spurte 
om det var noen som hadde lyst til å bo i bofel-
lesskap. Så meldte alle som var interessert seg 
på. Og så tegnet de løsningene på det huset 
sammen med noen arkitekter. 

Litt av det som er interessant ved det huset, 
for hvis man skal bygge nytt, så er det slik at 
arkitekturen eller hvordan huset er bygget det 
har litt å si, er at det er noe strukturelt i hele 
bygget som påvirker hvordan det er å bo sam-
men. Noen av de valgene som de har gjort der 
er veldig interessante. 

I første etasje har de valgt en ganske stor stue 
til felles oppholdsrom og et stort kjøkken hvor 
de kan lage mat sammen, og i stedet for to 
trappeganger, så har de en felles som går i mid-
ten. Så alle bruker de felles gangen og møtes 
der. For hvis du ikke deler oppgang med folk 
så skal det godt gjøres å møte de, så det med 
hvordan man kommer inn i huset og det med 
at man får sjansen til å møtes det er egentlig 
ganske viktig. 

De har heller ikke egne balkonger, men bal-
konger som ligger utenfor et lite fellesrom. Så 
i stedet for at alle sitter på sin egen balkong, 
så har de tre fellesbalkonger, som de bruker 
til å være ute. Så da må de være sammen. Og 
de har jo hatt ganske lange diskusjoner om de 
skal bygge private balkonger. Men med det kan 
man jo miste en del av den fellesskapsfølelsen. 

En annen ting som er interessant er jo at det 
skal veldig lite til, bare noen små rom og så  
har de plutselig en systue, et lekerom for bar-
na, sykkelbod og et sted for middager  
og forskjellig. 

Da de bygget så tok de omkring 15 % fra hver 
leilighet, så hvis du har en 50 m2 leilighet så 
tok de 7 m2 til det fellesarealet. I ettertid så 
ser man at det nesten var for mye, for man får 
så mye fellesareal at man nesten ikke klarer å 
bruke det. Så bare ved å ta 5 % av hver leil-
ighet, i et ganske lite borettslag, så kan man få 
mer enn nok fellesareal. Det er altså veldig lite 
som skal til, for å få verksteder, en stue og en 
liten spisesal, som på en måte er masse, sam-
tidig som det er veldig lite fra hver leilighet. Så 
økonomien i det er kanskje ikke så vanskelig.

Utfordring: Friis gate er organisert som et helt 
vanlig borettslag, så når en leilighet her blir 
solgt så blir den solgt på helt vanlig måte for 
en leilighet i et borettslag. Og meglerne har 
ikke vært så interessert i å selge inn dette med 
bofellesskapet, så de selger det som om det er 
en helt vanlig leilighet. Dermed er det ikke lagt 
sosiale premisser for organiseringen av bofell-
esskapet, noe som kan føre til minimal meng-
de fellesaktiviteter og i verste fall konflikter.

Eksisterende prosjekt på Tøyen: Friis gate
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Hvordan kommer 
vi i gang med  
sosiale bolig 
innovasjon 
på Tøyen?

«En del av det handler om 
å forestille seg at det er mulig.» 
–Nina

«Jeg kjenner noen som prøvde å 
gjøre dette i Malmø, men de fikk 
ikke lån i banken, fordi de mente det 
var for stor risiko, ettersom at man 
ikke kunne vite hvilke økonomiske
avkastninger det ville gi – den 
økonomiske strukturen fantes 
liksom ikke. Jeg vet ikke hvordan  
det fungerer her...»
–Ylva

«Slik som boligkontorene de har jo 
veldig nøyaktig oversikt over hvilke 
behov folk har, fordi de vurderer om 
du skal få en kommunal bolig... at 
de ikke fra dem sin side kunne se; ja, 
her har vi f.eks ti alene-foreldre og 
legge opp til en ok måte å organisere 
livet sitt i fellesskap...»
–Helle

«Slik har de jo gjort i en del Sør-
Amerikanske land, hvor man fra 
statens side har sett at her står 
det masse folk uten bolig, enten så 
bygger vi bolig til dem eller så får de 
penger for å gjøre den jobben selv 
– og det blir både billigere og med 
mye høyere kvalitet. Så det finnes jo 
rundt omkring i verden.»
–Ingrid

«Hvis man en gang har vært i stand 
til å bygge et kooperativ, så kan 
man gjøre det igjen. Men da må 
man kanskje organisere seg på nytt. 
Hver tid har sitt brudd... Og den 
måten det kan skje på er jo hvis 
de folka som sitter her syns det er 
interessant å danne en ny modell.»
–Asgeir
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Tøyen boligkonferansen ble avholdt på 
Deichmanske Bibliotek Tøyen den 4. nov- 
ember 2016. Omkring 100 personer deltok  
på den åpne konferansen.

Tøyen boligkonferansen 2016 var den første 
av det som forhåpentligvis blir en årlig 
boligkonferanse på Tøyen. 

Tøyen Boligkonferanse har som målsetning 
å bli en referansearena for sosial bolig-
innovasjon. På den første konferansen ble 
boligsituasjonen, og utgangspunktet for sosial 
boliginnovasjon, på Tøyen, i Bydel Gamle Oslo 
og hovedstaden forøvrig presentert. 

Det ble også presentert tre internasjonale 
forbildeprosjekter innen sosial boliginnovasjon. 
Codha fra Sveits, Granby 4 Streets fra England 
og Oranssi fra Finland. Disse prosjektene ble 
presentert som inspirasjon for hva som kan 
være mulig å få til på Tøyen og i Oslo. 

De internasjonale innlederne ledet påfølgende 
verksteder dagen etter, der lokale beboere og 
andre interesserte snakket sammen om hva 
som er unikt med de forskjellige prosjektene, 
og hvordan det er relevant for Tøyen og Oslo. 
I samtalen om Granby 4 Streets var det fokus 
på organisering og økonomi. Mens beboere 
fra Enebakkveien 37 på Vålerenga, ble med 
og snakket med Codha og Oranssi  om 
brukermedvirkning.
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TØYEN BOLIGKONFERANSE: 
Sosial boliginnovasjon
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Oslos Ordfører Marianne Borgen (SV), ønsket 
velkommen til Tøyen Bligkonferanse.  

Vi har her i det politiske landskapet hatt for 
lite debatt rundt bolig, det er helt åpenbart. 
Boligpolitikken har blitt overlatt til markedet 
å styre, og nå ser vi hva det har ført til. Så det 
at dere nå tar initiativ, gjennom Nedenfra, 
til å få denne typen boligdebatt tror jeg er 
kjempeviktig! 

Vi trenger å tenke nytt rundt bolig, fordi bolig 
er ikke bare et sted å bo, ikke bare et sted 
hvor man slipper å fryse om natta. For de aller 
fleste av oss så handler bolig om tilhørighet, 
trygghet og forutsigbarhet. Derfor er det et 
helt sentralt aspekt av alle våre liv det å ha en 
bolig og et nærmiljø hvor vi føler tilhørighet og 
forutsigbarhet. Det er det mange i Oslo i dag 
som ikke opplever, særlig i denne bydelen. 

Vi har også store utfordringer knyttet til 
egen kommunal boligmasse. I forhold til 
at der skapes det en del uforutsigbarhet, i 
forhold til at folk får korte kontrakter. Vi har 
en del dårlige bolig, i den forstand at det er 
dårlig materiell standard, som også gjør at 
tryggheten blir dårlig. Også fordi vi har mange 
med store vanskeligheter i livene sine, som bor 
tett oppå hverandre. 

Jeg har truffet barn her på Tøyen, og også på 
Sagene, som sier at de ikke tør å lukke opp 
døra når det ringer på, fordi de vet ikke hva det 
kan være på utsiden. Jeg har møtt barn her på 
Tøyen, og også på Sagene – hvor de har mange 
kommunale boliger, som forteller at de aldri 

tar med seg venner hjem fra skolen. Det er 
en by og et samfunn som vi i utgangspunktet 
ikke ønsker. Vi ønsker at barna skal vokse opp 
med trygghet til sine nærområder og trygghet 
i forhold til sine boliger, som gjør at de kan ha 
sosiale og trygge liv. 

Så jeg er opptatt av at når vi snakker om 
boliginnovasjon, at vi også hører på barnas 
erfaringer og ideer for hvordan de ønsker sine 
boliger og boområder. Det tror jeg er veldig 
viktig. 

Jeg var så heldig at jeg i sommer var med på en 
dugnad i Kolstadgata, hvor vi drev og plantet 
i plantekasser, sammen med veldig mange 
barn og noen ungdommer, fordi de opplever jo 
nærområdet sitt veldig annerledes enn slike 
gamle som meg, og også noen gamle av dere 
også. De som er barn og unge i dag de har noen 
erfaringer som vi andre ikke har, og de må vi ta 
med oss inn i hvordan vi skal planlegge bo-
miljøene og boligsystemene rundt oss.  

Det er bra at årets Tøyen Boligkonferanse 
ikke blir den siste, fordi vi trenger å ta tilbake 
boligpolitikken fra markedet og begynne å få 
det mer politisk styrt – rett og slett trenger vi 
mer politisk interesse for det. Jeg har sittet 
i bystyret i mange mange år, og det er veldig 
sjelden at vi har diskutert boligpolitikk, og det 
er jo en katastrofe, og vi ser jo hva det også har 
ført til.

Velkommen til Tøyen Boligkonferanse 2016.

– Ordfører Marianne Borgen

«Jeg er veldig glad for det sterke folkelige 
engasjementet som er på Tøyen, både fra de som 
bor her og de som jobber her. Og forretningslivet 
her har jo en interesse i å gjøre dette området 
til et ennå mer innovativt område enn det vi 
så langt har kommet. Uten det engasjementet 
så greier heller ikke vi politikere å komme 
ordentlig i mål. Vi trenger å spille på lag!» 
– Ordfører Marianne Borgen

Ordførerens ord til Tøyen Boligkonferanse
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I den strategiske planen for Bydel Gamle Oslo 
står det at: «Gamle Oslo skal være en mangfoldig 
bydel, hvor innbyggerne har mulighet til å 
skape sitt nærmiljø og ta miljøriktige valg. 
Grøntområder, gode byrom, god byggeskikk, 
miljøvennlig samferdsel og variert boligmasse skal 
ha prioritet. Alle som bor i bydelen skal oppleve 
tilhørighet og trygghet, hvor møteplasser, løkker, 
parker, idrettsanlegg og andre fellesarealer er 
inkluderende og en viktig identitetsskapende 
faktor i bydelen.» 

I det følgende beskriver “bydelsordføreren”, leder 
av bydelsutvalget, Line Oma (AP) sitt syn på 
boligsituasjonen under Tøyen Boligkonferanse. 

Ja, en gang så tenkte jeg vel at; bare det blir litt 
færre kommunale boliger her, så blir alt bedre. 
Med tiden har jeg skjønt at så enkelt er det 
ikke, og de kommunale boligene bidrar faktisk 
til mye her i bydelen, f.eks. så er det noe av det 
som bidrar til litt stabilitet i boligmassen her. 

Noe av problemet, hvis man skal snakke om 
det som problem, er jo at man har konsentrert 
for mange kommunale boliger på ett sted, uten 
god nok bo-oppfølging i de boligene som er. 

Vi i bydelsutvalget har vært veldig opptatt\ 
av denne problematikken. Vi ser også at vi i 
dag har alt for lite kommunale boliger i Bydel 
Gamle Oslo. Det er veldig lange ventelister for 
kommunale boliger her. Jeg skulle ønske at 
vi hadde hatt flere kommunale boliger, ikke 
nødvendigvis på ett sted, men i byen  
som helhet. 

Men vi i bydelsutvalget, tok initiativ, sammen 
med Tøyenrådet, til at vi skulle ha et lokalt 
prosjekt her i bydelen. Vi ønsker å bli en pilot 
på boligsosial innovasjon, derfor så satte vi av 
penger til et forprosjekt, som skal se på hvilke 
muligheter vi har her i bydelen for at folk skal 
kunne fortsette å bli boende.  

Personlig så mener jeg at vi som politikere har 
et ansvar for å forsøke å demme litt opp mot 
den gentrifiseringsprosessen som skjer. Så jeg 
håper at det prosjektet kan fortelle oss litt om 
hvordan vi kan bevare mangfoldet i bydelen 
vår, hvordan folk kan fortsette å bo her, og 
hvilke typer boligsosiale modeller vil kunne 
virke her i bydelen. 

Vi ser jo gjerne at slike tilbud som startlån 
fører til at folk kjøper seg bolig i Grorudalen, og 
ikke i Gamle Oslo, fordi her er det for dyrt. Eller 
hvis man gir mulighet for å kjøpe leieboligen 
til 80% av markedsverdien, så har ikke de 
beboerne mulighet råd til det. 

Så jeg er veldig spent på hva det forprosjektet 
vil vise; finnes det modeller fra England, 
Skottland, Sverige, Danmark eller noe sted 
som kan brukes her? Eller kan vi tilpasse noen 
av de ordningene som finnes f.eks gjennom 
Husbanken? Slik at vi kan hindre at Oslo indre 
by bare blir et sted for mennesker med høy 
økonomisk kapital, men et sted for folk flest og 
for mange. 

Jeg er veldig glad for at sosiale entreprenører 
og frivillige engasjerer seg i dette, for dette må 
vi gjøre sammen!

– Line Oma

Bydelsordførerens ord til Tøyen Boligkonferanse
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Shamsa Moalin driver Kulmis Social Enterprise, 
tilknyttet Tøyen Unlimited. Gjennom Kulmis tilbyr 
Shamsa Moalin mange sosiale nærmiljøtiltak 
på Tøyen –  som sosiale sykurs, matlagingskurs 
med fokus på bedre helse og lett trening/dans for 
kvinner. 

Kulmis finansierer mye av aktiviteten sin med 
catering, og leverte lunsjen til Tøyen Boligkonfer-
anse. Dersom du har et arrangement som trenger 
servering kan du både få god mat og støtte positiv 
aktivitet i nærmiljøet, ved å bestille maten fra 
Kulmis Social Enterprise.

Høsten 2016 kjente hun selv, på kroppen, hvor 
vanskelig boligsituasjonen er i bydelen. Tirsdagen 
innen Boligkonferansen hadde blitt satt som oppsi-
gelsesdato på den private leiekontrakten hennes, 
hun fikk den forlenget med 14 dager, men hun had-
de fått beskjed om å skulle være ute av leiligheten 
på tirsdag. Onsdag ble hun hedret som en av av 
Topp 10 norske ledere for mangfold og integrering. 
En stor kontrast.

«Jeg bor på Tøyen og driver Kulmis social 
enterprise med aktiviteter for kvinner som bor 
her i nabolaget. Men nå er det usikkert om jeg 
kan fortsette å bo på Tøyen. Situasjonen for 

Kulmis er at vi har ikke noen faste lokaler, fordi 
K1 pusses opp, men to dager i uka har vi kurs 
og aktiviteter i Gruegata 15 beboerhus. Det er 
ikke nok, og vi har ikke kjøkken der og det er jo 
vanskelig når vi holder matlagingskurs.» 

– Shamsa Moalin

Shamsa mener at «de som flytter til Norge 
må si yes we can, fordi alle kan gjøre noe som 
er viktig for samfunnet.» Utviklingen i bolig-
markedet har dessverre gjort at hun ikke len-
gre har råd til å bo der. Hun har to døtre, den 
yngste på 11 år, går på Tøyen skole. 

Shamsa frykter at det vil bli vanskelig for dat-
teren å skulle flytte tilbake igjen, hvis de nå må 
flytte ut av bydelen på grunn av det pressede 
boligmarkedet. Flyttingen kan også by på prob-
lemer for arbeidet med Kulmis, som ofte også 
strekker seg ut på kvelder og helger. 

Manglende muligheter på boligmarkedet på 
Tøyen påvirker dermed utviklingen i motsatt 
retning av hva som er intensjonene for om-
rådeløftet. Shamsa Moalin er en av de mange 
ildsjelene og nabolagsbyggerne som ønsker å 
bli boende, men ikke har muligheten til det.

«Jeg bor på Tøyen og driver Kulmis social enterprise 
med aktiviteter for kvinner som bor her i nabolaget. 
Men nå er det usikkert om jeg kan fortsette å  
bo på Tøyen.»

Shamsas ord til Tøyen Boligkonferanse
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Hussein Awad Nur er en mann som jobber for 
nabolaget og nærmiljøet på mange måter. 

Han jobber for Bydel Gamle Oslo ved Linkkontoret. 
Ved siden av dette jobber han med å starte opp 
Ramaas Care og Ramaas Bolig og er tilknyttet 
Tøyen Unlimited. I tillegg er han engasjert på 
fritiden i foreldregrupper og forum som på ulike 
måter bidrar til bedre nabolag, nærmiljø og 
oppvekstvilkår på Tøyen.

Hussein Awad Nur forteller om hvordan de 
kommunale boligene kan fungere som en 
fattigdomsfelle. Og hvordan beboere med 
bakgrunn fra Somalia har tilleggsproblemer 
på boligmarkedet, fordi de ikke ønsker å ta 
rentebærende lån.

«Som det allerede har blitt nevnt, så 
lever en tredjedel av alle barna her under 
fattigdomsgrensen. Jeg hjelper de som trenger 
det mest, og har derfor stor forståelse for at 
det trengs endringer innenfor dette.

Jeg bor selv i en av de mest berømte boligene 
i hele Oslo. Det er jo veldig bra at det finnes 
kommunale boliger for de som trenger det der 
og da.

For meg personlig, som norsk muslim 
fra Somalia, er det det mange hensyn og 
utfordringer knyttet til det å skulle ta et lån  
med renter. Dette er en medvirkende årsak til  
at jeg, og flere andre, bor i kommunal bolig. 

Jeg holder på å starte opp 
samfunnsvirksomheten Ramaas Bolig. Jeg 
ønsker å samarbeide  med en norsk bank for å 
kunne gi meg og andre rentefrie lån til bolig*.

Jeg vokste opp i de høye blokkene på 
Ammerud, hvor min mor kjøpte leilighet i 
1990. Dermed følte jeg at jeg kunne konkurrere 
likt med andre barn. 

Jeg føler ikke at mine barn kan konkurrere likt,  
fordi det er litt stigmatisert å bo i kommunal  
bolig. Det er noe som alle som bor der føler på. 
Det er en følelse av å ikke være samfunnsnyttig 
og det påvirker de barna som vokser opp i 
kommunale boliger.

Noe jeg brenner for er at barna som bor i  
kommunale gårder skal få utvikle seg. Mine 
barn går på Tøyen skole, og de risikerer også  
å bo i kommunal bolig, hvis vi ikke kan finne 
løsninger hvor folk kan kjøpe bolig uten rente.

Jeg kjenner også til flere eksempler på folk, 
som må trappe ned sine jobber fordi de bor i 
kommunal bolig, og maksgrensen for inntekt 
er 400.000. De ser ingen muligheter for å 
etablere seg på boligmarkedet, og har da valgt  
å trappe ned på jobben, for å kunne beholde 
boligen.

Men her er det mange ressurssterke folk 
som kanskje hadde kunnet kjøpe hvis det var 
muligheter for banklån uten rente. Alle er ikke 
millionærer, men det å ha eierskap er veldig 
viktig for den menneskelige verdigheten.»

– Hussein Awad Nur

* Red anmerkning:  Det finnes mange eksempler 
internasjonalt på hvordan dette kan gjøres, for 
eksempel ved delt eierskap, eller et fast påslag  
i stedet for renter. Det er altså ikke snakk om at 
banken ikke skal tjene penger på lånet, eller at 
lånetaker skal få gratis lån.

Husseins ord til Tøyen Boligkonferanse
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Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester - Inga 
Marte Thorkildsen - sin oppsummering fra Tøyen 
Boligkonferanse.

 Det gleder meg veldig stort å se hva som skjer 
nedenfra. Det er nettopp nedenfra vi er nødt 
til å tenke, og det har det tydelig blitt sagt ifra 
om på denne konferansen. Jeg er en av de som 
har et klart ansvar for det som skal skje her på 
Tøyen, og jeg melder meg herved på. 

Vi hadde nylig en busstur rundt, sammen med 
Boligbygg og Velferdsetaten, i de fire bydelene 
som har størst utfordringer knyttet til botilbud 
og bomiljø. En av disse er den bydelen jeg bor 

i nå, nemlig Sagene bydel, og der ser jeg også 
dette daglig. 

Da var vi opptatt av å møte beboerne i de 
kommunale bygårdene. Det skulle ikke bare 
være slik at vi føyk rundt, og så at det så fint 
ut og så fløy vi videre. Vi ønsket dialog. Og det 
er klart, da får vi det også rett i fleisen, tydelig, 
fordi det skjer ufattelig mye flott arbeid her. 
Og så samtidig så er det mye som bare ikke er 
greit. 

Det er noen oppvekstvilkår her for barn som 
ikke er greit, og også voksne som opplever 
utrygghet – det er vi nødt til å gjøre noe med. 

Og som vi snakka om i pausen; kanskje er vi 
bare nødt til å tenke helt nytt. Dere har gitt oss 
en vekker, for; hvilke kriterier er det vi legger 
til grunn for tildeling av kommunale boliger? 
Byrådet ville at det skulle være tre år som 
skulle være rammen på hvor lenge du kan bli 
boende i en kommunal bygård – er det rimelig? 
Det er barn som må flytte, hvordan kan man da 
skape stabilitet? 

Sarah Prosser snakker om offentlig-sosialt 
partnerskap, det er et veldig kult begrep 
som jeg vil ta med meg. Vi har også et 
forskningsprosjekt i samarbeid med 
Arbeidsforskningsinstituttet for å se hvordan 
man kan få til samskaping mellom ulike 
aktører – organisasjoner, lokalt næringsliv, 
barn og unge, for barn har også rett til å bli 
hørt. Kunne vi ha laga barnas gårdsstyrer også? 

På onsdag var jeg på Tøyen skole, sammen 
med ordføreren og kronprinsparet, og snakket 
med noen av disse ungene. Det som slår meg 
er jo at mange av disse barna er jo så ekstremt 
kunnskapsrike, så ekstremt sterke og har 
masse ideer.

Og så er det som slår meg her, slik som på 
Sagene, er at mange av disse ungene kaller seg 
selv for “utlendinger”. Jeg måtte spørre; men 
hvor er du født? De svarer i Norge. Ja, men hva 
er du da, er du utlending? Nei, du er jo norsk, 
de er jo Tøyenbeboere hvert fall. Det er de jo 
veldig klare på. Men også norsk. 

Det å være bindestreksnordmann, med en fot 
i flere leire, det er en enorm stor styrke for 
oss. At vi har mange slike barn, det er en super 
ressurs. Men jeg har alt for ofte møtt unger 
som snakker seg selv ned, og ikke tenker det 
er en styrke for dem, fordi samfunnet snakker 
de ned. Dermed får de ikke med seg den 
stoltheten av at de kan flere språk og kulturer. 

Dette må løftes frem som ressurser. Det 
multikulturelle er noe av det som er styrken 
ved Tøyen, det er derfor folk har lyst til å bo 
her, ikke fordi det er en ghetto der alle er hvite, 
helt like og middelklasse. 

På Sagene så sier de at «folk virker, og 
kommunen må virke sammen med dem, og 
sammen blir det samvirke». Det er det som er 
den store utfordringa vi har fått her i dag. Med 
at det er dere som innbyggere som vet hva som 
skal til. Og da må vi være ydmyke, lydhøre og 
i tett samspill med dere lage strukturer ut fra 
det. Hva er det nærmiljøet krever, hva er det 
dere vil ha? Hva er det som er særtrekk ved 
Tøyen, som vi må elske frem i fellesskap?

«Dette må løftes 
frem som ressurser. 
Det multikulturelle 
er noe av det som er 
styrken ved Tøyen, 
det er derfor folk 
har lyst til å bo her, 
ikke fordi det er en 
ghetto der alle er 
hvite, helt like og 
middelklasse.» 

Byrådens oppsummering
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Granby 4 Streets Community Land Trust sin 
visjon er å skape et livskraftig, levende sam-
mensatt samfunn, som bygger på eksisterende 
kreativitet, energi og engasjement innen loka-
lsamfunnet, hvor folk fra alle samfunnslag kan 
bo, arbeide og leke.

For å oppnå dette blir det satset på:

• Gater fulle av planter og opparbeiding av 
de grønneste kvartalene i byen

• Arkitektonisk rikdom med fantasifulle ren-
overing av viktorianske terrassehus

• Livskraftig flerkulturelt område for folk av 
alle etnisiteter

• Sosialt, trygt og innbydende lokalområde
• Kunstnerisk og sosialt knutepunkt med et 

felles område-kafé
• Månedlige markeder

Dette bidrar til en sosial stedsskapelse som 
gjør området mer bærekraftig og attraktivt, 
samtidig som den på grunn av sin organisering 
med felles eierskap i mindre grad bidrar til 
gentrifisering.

Hva er Community Land Trust? 

Et Community Land Trust (CLT) er en ikke-kom-
mersiell organisasjon drevet av frivillige, som 
leverer bolig og andre nabolags-fasiliteter til et 
permanent rimelig prisnivå. Dette gjøres ved 
å holde landets verdi adskilt fra verdien av den 
bygningen som står på den. 

CLT  er ikke en egen organisasjonsform, men er 
regulert i engelsk lovgivning.

Det finnes ikke noe som tilsvarer CLT i Norge. 
som kanskje kan oversettes med “Nabotom-
telag”. Det er et tomtelag ved at det er flere 
personer som går sammen om å eie en tomt. 
Men for et CLT så kreves det at tomtelaget skal 

være satt opp til fordel for et spesifikt nabolag, 
og at det skal være åpent for at alle som har 
tilknytning til nabolaget kan melde seg inn.
  
Det er sånn sett nabolaget som eier tomten 
og gjennom dette sikrer permanent rimelige 
boliger der. Husene som står på eiendommen 
kan enten leies ut med lange leiekontrakter 
og rimelig pris. Eller de kan selges med klau-
suler om at videresalg skal ivareta nabolagets 
interesser.

Nabotomtelaget er da i stand til å levere 
permanent rimelige boliger ved å fastsette 
prisen hjemmene selges for i fremtiden. 
Enhver verdiøkning i eiendommen vil bli låst 
av nabotomtelagets bestemmelser som sikrer 
permanent felles nytte for samfunnet. 

Nabotomtelaget oppstod på grunn av mangel 
på kommunale boliger, og for å sikre rimelige  
tomteverdier. Dette ble mulig i Liverpool på 
grunn av politisk vilje, og initiativet ‘Housing 
Market Renewal Pathfinder’. 

Granby 4 Streets viser at politisk handlekraft, 
sammen med lokal beboeraktivisme kan gi 
svært positive resultater. Her er det verdt å 
peke på at det er mange likheter mellom Gran-
by området i Liverpool og Tøyen i Oslo. Begge 
områdene kjennetegnes av være befolket 
av mange med minoritetsbakgrunn. Mange 
beboere har lav inntekt og utdanning, og er 
avhengig av velferdsgoder. Samtidig oppleves 
områdene som rause med rom for ulike folk og 
nye ideer. 

Til motsetning fra Tøyen var Granby et sted 
hvor folk ikke ønsket å bo, og det var ikke det 
samme type press på boligmarkedet. Men 
nabotomtelag sprer nå om seg i England og det 
etableres også i London og andre steder med 
høyt press på bolig- og tomtepriser.

VERK
STED 3

Forutsetninger for nabotomtelag 

1. Ubenyttet jordeiendom
2. En gruppe med tilknytning til området 

som kan eie tomten. Man trenger ikke 
selv å skulle bo der for å være med å eie 
tomten.

3. Lokal forankring skaper og demokratiske 
prosesser.

4. Bred deltakelse. I Granby 4 Streets har de 
satt sammen et styre med fire beboere, fire 
beboere fra nærområdet og fire inviterte 
interessenter.

Fordeler ved nabotomtelag:

• Gir permanent rimelige boliger, gjennom  
at prisen på boligene er fastsatt.

• Det er vanskelig å omgjøre nabotomtelag, 
noe som gir stabilitet. 

• Styrker lokale nabolag. 
• Gir demokratisk byutvikling. 
• Bygger samfunnets aktiva for fremtiden.
• Fremmer økonomisk, sosial og  

miljømessig velferd.
• Gir kommunen skatteinntekter. 
• Flere boliger for folk. 
• Reduserer utgifter til sikkerhet og  

vedlikehold i nabolagene.
• Kan sikre fremtidig vedlikehold i av  

boligmassen i nabolaget.
• Får positive ringvirkninger langt utover 

nabotomtelag prosjektets grenser.

VERKSTED 3: Erfaringer fra Granby 4 Street
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Samskaping handler i denne sammenheng om 
at beboere deltar aktivt i å skape sitt fysiske 
bomiljø og dermed føler større eierskap og 
tilhørighet til sine hjem. 

Dette er en form for medvirkning der man er 
med i hele prosessen, og hvor oppgavene har 
et større formål enn det rent praktiske knyttet 
til byggingen eller restaureringen. 

Beboere fra Codha, Oranssi og Enebakkveien 
37 holdt på det fjerde verkstedet innledninger 
om hvordan de jobber med medvirkning i sine 
boliger. 

Codha er et boligsamvirke i Geneve, Sveits, 
med 2500 medlemmer, 9 bygninger og 284 
beboere. 

Oranssi har skapt boliger for ungdom i Hel-
sinki, Finland. De har fått tilgang på gammel 
trehusbebyggelse som beboerne har pusset 
opp selv. De disponerer 11 eldre trehus med 63 
leiligheter, tilsammen 120 beboere. 

Enebakkveien 37, er en bygård i Gamle Oslo 
som bystyret har vedtatt skal være et byøkol-
ogisk pilotprosjekt. Der bor det tilsammen 21 
beboere. 

Verkstedet ble holdt på Tøyen Bibliotek, som 
en åpen samtale om medvirkning i utvikling 
og drift av boliger. Felles erfaringer om 
medvirkning og selvstyre blant beboere ble 
delt med de fremmøtte fra Tøyen og andre 
deler av Oslo.

               Oranssi, Helsinki, Finland

 Codha, Geneva, Sveits

Enebakkveien 37, Oslo, Norge

VERK
STED 4

VERKSTED 4: Samskaping og medvirkning
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En annen boligerfaring for en  
annerledes livserfaring

Fokuserer på: 

• Deltagelse i beslutningsprosessene
• Solidaritet
• Vennlighet
• Blanding av folk på tvers av alder  

og sosiale lag
• Intern styring betrodd leietakerne
• Bomiljø nøye tilpasset beboernes ønsker

Mål:

• Ta bygninger ut av det spekulative 
eiendomsmarkedet

• Leie ut boliger til kostnadsdekkende pris
• Involvere fremtidige leietakere i alle faser 

av bygningen eller oppussingsprosjektet 
• Tiltro leietakerne administrering av 

bygging og vedlikehold
• Garantere en leie som svarer til de reelle 

kostnadene ved bygningen
• Bygge i henhold til høye miljøstandarder

Lærdom: 

Arkitektene bør samarbeide med beboerne, 
allerede før konkuransen utlyses. Det er 
også en fordel om arkitektene har erfaring 
med beboermedvirkning og samskapelse. 
Ellers krever det mer av beboerne og deres 
kompetanse, for å kunne gå inn og rette 
på tegninger eller ta andre grep som de ser 
nødvendige.

«Det er tre boligsamvirker som har utviklet 
tre bygninger i sammenheng. Mellom 
bygningene er det fellesareale. Vi deler 
stedet - en park - mellom oss, stedet er felles 
eiendom. Parken er åpen for publikum, men 
det vedlikeholdes, sikres og betales av de tre 
boligsamvirkene. 

Vi deltok - som en arbeidsgruppe - sammen 
med arkitektene i forbedelser og utforming 
av lekeplassen. 

Vi har tilgang til et stort fellesrom på 80 
kvadratmeter med et profesjonelt kjøkken, 
hjemmekino, musikkanlegg, bordtennis og 
fotball. Fellesrommet brukes til alle typer 
formål. Filmklubb, yoga, gjenforeninger, 
bursdagsselskaper, lekeplass og en ukentlig 
fredagsrestaurant for skolebarna i huset. 22 
barn kommer til denne lunsj-eventen hver 
fredag. 

Det er felles balkonger for hver av de fire 
etasjene. Hver av dem med sin egen kultur, 
uten oppdeling mellom leietakerne. En kilde 
til mulige konflikter og nyfødte vennskap.»

–Martine, beboer

Codha kooperativ boligforening
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Orannsi er en frivillig organisasjon i Helsinki, 
Finland. De drifter boliger og et åpent 
kultursenter for unge. Hovedfokuset for 
Oranssi sine aktiviteter er kampen om steder i 
byen. Hvem har rett til å eie offentlige steder? 
Hvem sine behov blir prioritert i byggingen av 
våre byer? 

Hva gjør Oranssi: 

• Kjemper for at unge skal ha tilgang  
til steder i byen 

• Tilbyr rimelige boliger for ungdom 

Oranssi bolig er en underorganisasjon som eies 
og driftes av Oranssi foreningen. Oranssi er et 
eksempel på hvordan unge selv kan være med 
på å skape sine egne bomiljø. Bokollektivene 
sikrer også rimelige boliger. 

Da Oranssi bolig ble startet i 1992, hadde de 11 
trehus, i utkanten av Helsinki, som utgjorde 6 
bofellesskap. Det var litt i overkant av hundre 
folk som bodde i Oranssi leiligheter på den 
tiden. 

Leieprisen for leilighetene er 11-12 euro 
per m2. På det private markedet er prisen 
18-19 euro per m2. Så Oranssi kan tilby 
boliger som er omkring 40 % billigere en 
gjennomsnittsboligene i Helsinki. 

Tradisjonelt har Helsinki mest vært en by med 
trehus, men under moderniseringen ble mange 
trebygninger revet ned. Trehusene var ikke 
populære på 80-tallet og starten av 90-tallet, 
derfor var mange av disse husene i en dårlig 
forfatning og kommunen ventet bare på å rive 
dem ned, for å bygge noe større i stedet. 

De unge i Oranssi på den tiden var interessert i 
disse gamle trehusene og begynte å okkupere 
dem. Bosettingene varte som regel ikke så 
lenge, men aksjonene ga som regel mye 
medieoppmerksomhet. Gjennom denne 
prosessen organiserte de unge seg, og alt i alt 
kom okkupantene i en posisjon hvor det ble 
mulig for dem å forhandle med kommunen. 

I 1992 tilbød Helsinki kommune 3 trehus, 
i dårlig forfatning, til Oranssi, under 
forutsetning om at de unge menneskene selv 
ville renovere bygningene på egen bekostning. 
Opprinnelig ville kommunen at bygningene 
skulle rives, men Byantikvaren besluttet at de 
måtte vernes. 

Slik ble Oranssi byens løsning – en vinn-vinn- 
situasjon hvor Helsinki kommune ikke behøvde 
å bruke penger på å renovere disse bygningene, 
samtidig som Oranssi fikk mulighet for 
å starte sitt boligprosjekt med rimelige 
ungdomsboliger. 

Det var svært vellykket å benytte dugnader 
for å renovere husene. Ikke bare ble husene 
renovert til en rimelig penge, men deltakerne 
fikk også en sterk følelse av forpliktelse til 
boligprosjektene, noe som var med til å skape 
en fellesskapsfølelse blant beboerne. 

Ettersom disse boligprosjektene ble 
suksessfulle, begynte Oranssi å langtidsleie 
flere og flere boliger fra kommunen. De brukte 
de samme konsepter for dugnad – deltagende 
renovering. Denne formen for renovering, 
samt det at man ikke forsøkte å oppfylle alle 
moderne krav til bolig, men bevisst valgte en 
lavere boligstandard. Og at man ikke hadde en 
eier med interesse i økonomisk profitt fra disse 

eiendommene, gjorde det mulig å levere svært 
rimelige boliger til unge mennesker. 

På starten av 2000-tallet begynte Oranssi 
å kjøpe bygningene fra kommunen. Det ble 
forhandlet frem lave priser, noe som var mulig 
fordi Oranssi hadde benyttet mye egeninnsats 
og egne penger på å renovere  bygningene. 

Selv om Oranssi har vokst er det fortsatt 
små forhold, med bare 63 leiligheter og 120 
folk som bor der sammen. Så alle kjenner 
hverandre. 

I starten var det ingen aldersgrense, men nå 
er det slik at de som søker om å få bo i en 
Oranssi-leilighet må være under 25 år, ha lav 
inntekt og et akutt behov for bolig. De kan 
være hjemløse, ha en kontrakt som snart  
går ut, eller ha et ønske om å flytte fra  
foreldrene sine. 

«Det var svært vellykket  
å benytte dugnader
for å renovere husene. 
Ikke bare ble husene
renovert til en rimelig 
penge, men deltakerne
fikk også en sterk følelse 
av forpliktelse til
boligprosjektene, noe 
som var med til å skape
en fellesskapsfølelse 
blant beboerne.»

Oranssi
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Men tidsperspektivet for hvor lenge man kan 
bo i en Oranssi-leilighet er ikke begrenset. 
Dette er viktig, fordi de ønsker at folk skal føle 
at dette er deres hjem. Men som regel vil de 
eldre beboerne flytte ut, fordi leilighetene blir 
for små for dem når de får familie og mer enn 
ett barn.

Også når folk begynner å bli middelaldrende, 
så blir de også mer middelklasse, og begynner 
å verdsette andre kvaliteter ved deres bolig, 
slik som dusj og sentralvarme som de fleste  
av boligene ikke har. Når folk har jobb og 
karriere så har de kanskje heller ikke så mye  
tid til dugnader og husmøter. Dette leder til  
en naturlig utskiftning av beboere.  

Gjennom deltakelse lærer beboerne mange 
nye ferdigheter knyttet til renovering og 
sosiale aspekter ved det å bo sammen. Det 
er utfordringer knyttet til det å opprettholde 
beboernes dugnadsånd, og alle deltar ikke like 
mye. 

De første generasjonene av Oranssi beboere 
gjorde det mest omfattende arbeidet i forhold 
til renovering av husene, og ingen av de 
nåværende eller fremtidige beboerne vil trenge 
å gjøre så mye deltagende renovering som 
dem. 

«Oranssi har arbeidet med disse 
spørsmålene siden 1992, og vi 
har opp igjennom denne tiden 
hatt flere kulturelle møteplasser, 
samtidig som vi har hatt en 
konstant kamp for å beholde våre 
steder. 

Gang på gang har vi blitt kastet ut 
av våre bygninger, og bygningen 
som vi benyttet som vårt 
hovedkvarter ble revet ned av 
Helsinki kommune. 

Men ting begynte å endre seg i 
2008, da vi kom inn i en gammel 
fabrikk sentralt i Helsinki. Vi 
var heldige og fikk en 30 års 
leiekontrakt. 

Med denne sikkerheten begynte vi 
å renovere stedet. De unge begynte 
selv å ha verksteder om  
renovasjon der. 

Dette varte i mange år, inntil 
endelig vi i 2014 var klare for å åpne 
den første etasjen i bygningen. 
Og nå driver vi en klubb og det 
blir benyttet som øvingslokale for 
forskjellige grupper.»

–Pyry Rechardt, Oranssi beboer / 
styremedlem

Dermed har også fellesskapsfølelsen endret 
seg, fordi fellesskap formes av mennesker. Når 
noen flytter ut og noen andre flytter inn, så 
endrer fellesskapet seg. 

Oranssi bolig er eid av Oranssi foreningen. 
Medlemmene av foreningen er beboerne som 
bor i Oranssi boligene – samt tidligere beboere 
og folk som er interessert i Oranssi sine 
kulturelle aktiviteter. På denne måten er de 
som bor i Oranssi boligene de egentlige eierne 
av boligene. 

Alle nye beboere blir fortalt at de skal anse 
boligen som sin egen, slik at de skal ta vare på 
den, se hva som foregår og reagere slik som 
private huseiere gjør. Dette betyr også at de 
har friheten til å endre sin egen bolig slik som 
de selv ønsker, såfremt de ikke skader den. 

Det var lenge en viktig norm i bofellesskapene 
at det ikke skulle være skrevne regler om 
deltakelse. Men når man bor og jobber 
sammen så trenger man noen praksiser. For  
å unngå ulik behandling og misunnelse, ble  
det laget kontrakter for hver leilighet, som 
veldig tydelig påpeker ansvaret hos hver 
beboer og oppfordrer til deltakelse i dugnader 
og fellesmøter. 

Hvis du over en lang periode ikke deltar, og du 
har blitt advart, men fortsatt ikke viser deg, så 
vil du til slutt kunne bli kastet ut. De fleste har 
vært fornøyd med dette, og foreløpig har ikke 
noen blitt kastet ut. Det er bare et pressmiddel 
de kan benytte hvis noen beboere ikke viser 
interesse for å delta i fellesskapet.
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Enebakkveien 37 er et autonomt kollektivt 
bofellesskap på Vålerenga i Oslo med 21 
beboere - 7 av disse er barn. Bygningen 
tilhører Oslo kommune og rommer 8 
leiligheter. Bofellesskapet startet ut som en 
husokkupasjon på 90-tallet, da beboerne ble 
truet med utkastelse greide de å forhandle seg 
til husleiekontrakter for boligene. 

I 2004 vedtok Oslo kommune at Enebakkveien 
37 skulle være ett av to pilotprosjekter 1, 
hvor beboerforeningene i samarbeid med 
blant annet Eiendoms og byfornyelsesetaten 
(EBY), skulle gjøre forsøk og få erfaring med 
brukermedvirkning, byøkologisk rehabilitering 
og byøkologiske boformer. Enebakkveien 37 har 
fortsatt status som byøkologisk pilotprosjekt.

Huset er ikke bygd for kollektiv beboelse, 
men beboerne deler en stor deilig hage og 
møtes ofte for uformelle sammenkomster 
i trappeoppgangen. Et stort felles kjøkken-
oppholdsrom står høyt på ønskelisten, men 
dette er noe som de stadig arbeider for. 

Beboerne betaler en lav husleie til Oslo
kommune, og bofellesskapet har fått 
økonomisk støtte til forbedringer av taket og 
utbedringer knyttet til branntiltak. Beboerne 
gjør alt arbeidet selv. 

De hadde et konsertlokale i kjelleren, men 
dette har de blitt nødt til å legge ned pga. 
misnøye fra eierne. Dette er noe irriterende 
for beboerne, da de føler seg som eiere av sine 
hjem i bofellesskapet. 

Boformen: 

• De fleste husholdningene har ett  
eller flere barn

• Det er to leiligheter med bokollektiver,  
kun bestående av voksne

• Det sosiale fellesskapet oppstår både 
spontant, i oppgangen, og gjennom 
planlagte fellesaktiviteter

Hvorfor bor de kollektivt? 

• Dette er et sterkt ønske som alle  
beboerne deler. 

• Ikke bare et “hus for venner”, alle  
beboerne ønsker et kollektivt liv

«Vi holder månedlige 
husmøter, og benytter 

konsensus for å avgjøre 
hva vi skal gjøre med 

huset.» 
–Ola, Enebakkveien 37 beboer

«Folk kommer til våre 
husmøter, det er en gang 

om måneden og alle 
deltar."» 

 –Hegeh, Enebakkveien 37 beboer

«Det handler om å ikke bo 
alene, det handler om å føle 
seg sammenbundet med og 
avhengig av sine naboer. Det 
handler ikke bare om at man 
har en kul nabo man kan 
henge med, men det sosiale 
livet i huset er veldig  
veldig viktig.»
–Hegeh, Enebakkveien 37 beboer

Enebakkveien 37
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For de to siste verkstedene var det ikke 
satt tema ved oppstart av verkstedserien. 
Meningen var at temaene skulle springe ut  
av diskusjonene på de foregående verkstedene, 
i henhold til hva deltakerne opplevde som  
viktig å snakke om. 

Disse verkstedene ble også flyttet inn 
boligenheten sine lokaler i en av de 
kommunale gårdene, for å senke terskelen for 
deltakelse for kommunale leieboere.

I løpet av høsten 2016 var det høring 
om reguleringsforslaget for en ny 
kommersiell boligblokk på Kolstadgata 27. 
Parkeringsplassen til Kiwi, mellom Tøyen torg 
og Kolstadgata. Det var flere i nabolaget som 
var interessert i dette, og ønsket å forstå hva 
dette betyr. Og om det fantes noen mulighet 
til å påvirke utfallet. Dette ble derfor valgt som 
konkret case på verksted fem.

Her fikk beboerne lære om 
reguleringsprosessen, og muligheten for 
medvirkning gjennom høring. Formålet med 
verkstedet var at deltakerne skulle få:

• Grunnleggende forståelse av hva en 
regulering er

• Grunnleggende forståelse av planprosess 
for regulering

• Grunnleggende forståelse av medvirkning  
i planprosess for regulering

• Og det ble spurt om et nærmiljø kan ha 
innflytelse på planprosessen og endelig 
regulering?

Det var tydelig at det ikke var mange som i 
utgangspunktet ikke så på reguleringer og 
høringer som noe som var relevant for dem.  

4 

VERKSTED 5: Regulering og utvikling  
av nærmiljøet

De ga også uttrykk for at de ikke fikk 
informasjon om utvikling i nabolaget. For 
eksempel var det nesten ingen som hadde hørt 
om at det skulle komme en ny kommersiell 
boligblokk, Syd Tøyen Torg, på Hagegata 25, før 
de begynte å rive garasjeanlegget som var der. 

Når de så at familieleilighetene ble solgt for 
over ti millioner kroner skjønte de at dette ikke 
var et tilbud for de trangbodde familiene med 
behov for større leilighet, som bor i området 
fra før.  
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Tøyen Tegnelaboratorium var en gruppe 
mastergradsstudenter ved Arkitekthøyskolen 
som gjorde diplomoppgaven sin på med-
virkende utvikling på Tøyen. De presenterte 
hvordan en utvikling basert på medvirkning 
kunne være. 

Gjennom dialog med beboere i området, hadde 
de kommet frem til at det var viktig å fokusere 
på trygghet. Basert på dette hadde de tegnet 
et alternativt forslag, hvor FRIGO, Byverkstedet 
og andre utadrettede virksomheter med 
sosial profil kunne få vindu mot gata, i den 
eksisterende bebyggelsen der Kiwi er nå. 

Selve tomta, den nåværende parkerings-
plassen, var i dette forslaget et ikke-
kommersielt torg som en forlengelse av  
Tøyen Torg mot Kolstadgata. 

De foreslo at eventuelle nye boliger skulle 
plasseres på den andre siden av Kolstadgata. 
Hvor de kunne avlaste trangbodde barne-
familier i de kommunale gårdene og ellers i 
området. 

Her ville boligene skapt et tun sammen med 
de kommunale gårdene der. Med felleskjøkken 
og spisesal, eller lignende funksjon, på gate-
plan i nybygget, kunne det åpnet opp for en 
sammenhengende nabolagsfunksjon fra det 
nye tunet og over Kolstadgata mot Tøyen Torg. 

Tegninger av Tøyen Tegnelaboratorium

Deretter var det diskusjon om hva deltakerne 
tenkte om de ulike forslagene, og hvilken 
utvikling som ville være best for nabolaget. 

Alle var enige om det ikke var behov for enda 
et høyt hus i dette området. I hvert fall ikke på 
parkeringsplassen hvor det ville skape mørke 
og innestengte områder inn mot torget. 

Det ble også vektlagt at nye boliger må være 
tilpasset lokale behov, og mulighetene til folk  
i området som trenger bolig. 

Noen ga uttrykk for at de opplever all 
utvikling som et middel for å presse bort 
nåværende beboere og foreslo å la det være 
parkeringsplass, som i dag. 

Men alle var med på å generere ideer til hvilke 
aktiviteter og muligheter et felles torg på 
tomta burde tilby. Her kom det opp ideer om 
felles utekjøkken, plantekasser, drivhus eller 
utekino. 

Det ble også snakket om at det er et stort 
behov for et sted for ungdom. Det er mange 
som satser på barna og tilrettelegger for dem, 
mens ungdommen ofte blir glemt. 

Alle var også glade for forslagene om nye store 
boliger, som faktisk kunne være tilgjengelige 
for trangbodde barnefamilier i området.

«Det ble også snakket om at det er et stort
behov for et sted for ungdom. Det er mange
som satser på barna og tilrettelegger for dem,
mens ungdommen ofte blir glemt.»

Eksempel: Hagegata 27
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en form for eiendomsspekulant, og er med på å 
drive opp prisene på eiendom.

Det finnes mange måter å utvikle nye boformer 
på. Jeg tror at den beste måten å gjøre det 
på er ved å starte en slags byggegruppe – en 
samling folk som kommer sammen for å 
utvikle et boligprosjekt sammen. 

I Hamburg kommune har de en politikk på 
at de kan selge tomter med sosial vekting. 
Det vil si at hvis du for eksempel har vært 
fotballtrener i en lokal klubb i nabolaget, du 
har laget en prosjektplan og har lyst til å by på 
dette huset, så kan det telle mer enn at man 
har flere penger å legge på bordet. 

Det er også en økende interesse for dette i 
Oslo kommune. Slike prosjekter handler om å 
gjøre ting sammen, og gjøre mindre endringer 
for å finne en optimal bosituasjon. En 
tomtestiftelse, eller CLT, handler mer om selve 
eierskapsformen, men det er klart at dette kan 
også etableres av en byggegruppe. 

Det kan være denne gruppen eier huset, men 
folk får lov til å kjøpe enkeltleiligheter der 
og bygge seg opp egenkapital. Det er også 
en mulighet å utvikle slike boligprosjekter 
gjennom boligbyggelag.» 
- Arild Eriksen, arkitekt

For Hagegata 30 kan en byggegruppe kanskje 
forestille seg en festeavtale, slik som Oranssi 
har med Helsinki kommune, eller et sosialt 
kjøp med klausuler. 

Det kan ikke startes et slikt prosjekt på en 
femårskontrakt eller en tiårskontrakt.  

Det sjette og siste verkstedet hadde også 
åpent tema som ble definert gjennom de 
foregående verkstedene. 

I løpet av verkstedserien ble det etablert en 
tydelig entusiasme hos deltakerne for å starte 
et sosialt og innovativt boligprosjekt på Tøyen. 
Det siste verkstedet tok derfor opp hvordan 
dette kan skje i praksis.

Byrådet i Oslo kommune har bedt 
Boligbygg om å gjøre Hagegata 30 om til 
studentboliger, og prøvd å få til en avtale med 
studentskipnaden, uten hell. Nå ligger saken 
fortsatt hos Boligbygg, men de kan se på andre 
mulige løsninger hvis byrådet fatter et nytt 
vedtak. 

Hagegata 30 ble derfor valgt som case for 
sosial boliginnovasjon, og arkitekt Arild Eriksen 
bistod Nedenfra med å guide deltakerne 
på verkstedet gjennom en prosess hvor 
alle forestilte seg å være med å etablere en 
byggegruppe for Hagegata 30. 

«Her på Tøyen har man Tøyen Unlimited. Man 
har det nye aktivitetshuset K1 og det skjer en 
del ting. Så her ligger det en del til rette for å 
begynne å arbeide med sosial boliginnovasjon 
som en gruppe. 

Nå tenker jeg på dere som sitter her som 
en potensiell byggegruppe for utvikling av 
boliger i Hagegata 30, og så er det også andre 
muligheter. Men utfordringen i Oslo er jo at de 
selger tomtene tilsvarende dyrt som leiligheter. 
Det er jo en grunn til at leiligheter er så dyr her. 
Det er ikke bare utviklingskostnadene som er 
høye, det handler også om at Oslo kommune er 

Korte leiekontrakter vil gi boligprosjektet 
uheldige premisser og det vil være vanskelig  
å finansiere rehabilitering og utvikling. 

Byggegruppene, som ble testet ut i 
verkstedene, ønsket å etablere en organisasjon 
som kan få startlån fra Husbanken, og 
samarbeide med flere aktører for å gå sammen 
om å finansiere et sosialt boligprosjekt. 

Verkstedet viste en stor interesse for å bidra til 
å utvikle muligheter for sosial boliginnovasjon 
på Tøyen, og ble avsluttet med enighet om å gå 
sammen for å starte Tøyen Boligbyggelag.

VERKSTED 6: Hvordan kan folk på Tøyen 
skape Boliginnovasjon?
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Hvordan organisere byggegruppe og bolig?

Solveig: Jeg tenker jo at Hagegata 30 er 
stor. Skal det være en byggegruppe for alle 
leilighetene, eller skal man ha flere? 

Alex: Ja, og hvordan skal bygget brukes? Skal 
det kun være et sted å bo, eller skal det ha en 
annen slags modell hvor flyktninger eller andre 
som trenger et sted å bo kan få det? Skal det 
være plass til et arbeidsfellesskap der, for de 
som bor der? 

Kathe: Ja, det er noe som heter Property 
Garden i London, og de er folk som engasjerer 
seg i samfunnet som går inn og får lov til å bo 
der gratis mot at de tar vare på bygningene. 
De får bo der gratis fordi de er så engasjerte 
i lokalsamfunnet. Så hvordan bestemmer vi 
hvem det er som kommer inn? 

Per: Ja, man har jo det med kommunal 
tildeling, og man kunne få til et samarbeid 
mellom kommunen og private utbyggere om at 
kommunen gir gode salgs- eller leieavtaler mot 
at de får tilgang til 40% av boligene. For at det 
skal fungere så må man vite at de som flytter 
inn der er motiverte for å bo på denne måten. 

Kathe: Å lage en stiftelse er ganske 
omfattende. Kanskje det man 
trenger nå er bare en forening, for å 
komme igang, og så kan man ha en 
reise som går videre gjennom andre 
organisasjonsformer. 
Så kan målet med foreningen være å 
utvikle en modell. 

Alex: Jeg tenker også at hvis man 
blir en stor stiftelse, og det er så mye 
interesse, så er jo Hagegata 30 jo 
bare ett bygg. Vi blir de nye sosiale 
eiendomsutbyggerne. 

Evia: Ja, det kan jo være både nybygg og 
renovering, som vi finner forskjellig modeller 
for. Hvis man for eksempel leaser kommunal 
grunn, og så bygger fra nytt av, så er det jo et 
helt annet prosjekt enn Hagegata 30, men det 
kan likevel inngå i den samme stiftelsen. 

Hva tenker vi om boligpriser og eierskap?

Solveig: Slik som det er i dag er 
det jo ingen som kan kjøpe bolig 
på Tøyen ved hjelp av startlån, 
fordi det er jo for høye priser. Men 
hvis man greide å få til en type 
finansiering som ga ganske lave 
priser, så blir det en reell mulighet 
for folk. Kanskje kan det gjøres 
gjennom en fastpris eller noe. 

Kathe: Ja, vi må sikre at de ikke 
kan selges videre til markedspris. 
Likevel trenger det jo ikke være byggegruppen 
selv som eier. 

Alex: Nei, men helst er det brukerne selv som 
eier. Min personlige interesse er absolutt det. 
Jeg vil være en del av et prosjekt og jeg ønsker 
å investere mine egne penger for å være med 
der. 

Yani: Ja, vi betaler ganske mye for 
å bo der vi bor (i kommunal bolig 
på Tøyen), så i stedet for å bo der så 
kunne vi ha kjøpt og eid, pusset opp 
og kanskje gjort leiligheten litt bedre. 
Jeg kunne godt tenke meg å bruke 
startlån til dette, og jeg har allerede 
fylt ut et skjema om startlån som jeg 
har fått. 
Hvis vi er mange som går sammen, 
så står vi kanskje sterkere. Jeg kunne 
tenke meg å være med til å skape 
boliger hvor vi vil bo bedre. Så jeg vil 

gjerne være med i en gruppe for å arbeide for 
dette.

Per: Ja, jeg har tenkt på om man kunne lage 
en slags porøsitet mellom det å eie og leie, 
og andre typer overganger mellom leie til eie, 
og at man ikke trenger å være den samme 
modellen som passer for alle, men man kan ha 
et mangfold av modeller. 

Solveig: Ja, hvis leien din kan være med til å 
betale leiligheten din, og så på et eller annet 
tidspunkt så eier de leiligheten sin. 

Per: Vi kutter kostnader ved at ingen tar ut 
profitt og vi gjør en del av rehabiliteringen selv. 

Anne: Hvordan kutter man kostnader ved at 
det ikke er noen som tar ut profitt? Jeg forstår 
det, men forstår det likevel ikke helt i praksis. 

Per: Ja, slik som i Hagegata 27, hvor de 
selger leiligheter til 93.000 kr/m2, så er det 
kanskje 30.000 kr i tomtepris, 30.000 kr i 
utviklingskostnad og så 30.000 kr i fortjeneste 
til utviklerne. Så hvis de ble solgt uten profitt 
så kunne de blitt solgt for 60.000 kr/m2.

Anne: Men hvordan vil det 
da fungere for en eventuell 
byggegruppe? 

«Jeg tenker også at hvis man 
blir en stor stiftelse, og det 
er så mye interesse, så er jo 
Hagegata 30 jo bare ett bygg. 
Vi blir de nye sosiale
eiendomsutbyggerne.

Slik som det er i dag er det jo 
ingen som kan kjøpe bolig på 
Tøyen ved hjelp av startlån, 
fordi det er jo for høye priser. 
Men hvis man greide å få til 
en type finansiering som ga 
ganske lave priser, så blir det 
en reell mulighet for folk. 
Kanskje kan det gjøres
gjennom en fastpris eller 
noe.

Hvis vi er mange som går 
sammen, så står vi kanskje 
sterkere. Jeg kunne tenke 
meg å være med til å skape 
boliger hvor vi vil bo bedre. 
Så jeg vil gjerne være med i 
en gruppe for å arbeide for 
dette.»
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Evia: Men jeg tenker det må starte herfra (hos 
byggegruppa), slik at de som er med her vet 
internt hva de vil, før de oppretter samarbeid 
med de andre. 

Hvordan finansierer vi boligprosjektet?

Per: Det er jo fortsatt slik at Husbanken vil 
gi et grunnlån til utbyggerne, eller de som 
investerer penger i å kjøpe bygården. Så 
man har det grunnlånet i bunnen, og så er 
det noen som har mulighet for å gå inn med 
egenkapital, noen går inn med et startlån, og 
andre går inn på en ren leieavtale. Så det er 
ulike innganger til å ta del i byggeprosjektet. 
Slik kan vi få til en økonomisk bærekraftig 
modell, som gjør at folk vil ha råd til å 
flytte inn både fra kommunale boliger og 
barnefamilier som bor i studentblokker og 
etter studiet ikke har rett til å bli boende. Det 
handler bare om å greie å sy sammen denne 
finansieringspakken, noe som også vil kreve en 
del nytenking, både fra Husbanken og andre. 

Anne: Dette fordrer også at kommunen må 
være villig til sosiale salg. For hvis ikke kan vi jo 
komme til å stå med de 60 millionene, men så 
kommer det noen og overbyr. 

Kathe: Oslo kommune kunne 
også gi det for en krone. 

Per: Ja, de har jo muligheten, 
slik som Oslo kommune ga 
tomt til Vålerenga fotballklubb. 
Så det er jo mulig, selv om det 
ikke er noe som er vanlig. Men 
det bør jo finnes en politisk 
vilje til sittende byråd til å få 
til sosial boliginnovasjon. De 
har jo en byrådserklæring med 
intensjoner som sammenfaller 
med at de skal utrede for ikke-
kommersielle utleieboliger, og 

man skal ha mulighet for å 
bo over hele byen. 

Anne: Jeg tror en stor 
utfordring er å få mange 
med, meg selv inkludert, til 
å forstå at dette ikke er så 
uoversiktelig og vanskelig 
å forstå som man kanskje 
først kan få inntrykk av. Det 
er ikke så vanskelig, vi kan 
faktisk få til dette!

Hvem skal få bygge og bo? 

Anne: Skal det være et krav om en øvre 
inntektsgrense? Skal det være et krav at man 
har bodd på Tøyen i ti år, eller hva? 

Per: Jeg tenker hvert fall at man kan ha en 
type prioriteringsliste, der tilknytning til 
nærområdet teller. Det kan være at man har 
bodd her lenge, har barn i barnehage eller 
skole her, eller jobb her. 

Alex: Ja, som en form for sosial kapital? 

Per: Ja, som Arild nevner; han som hadde vært 
trener for det lokale fotballaget fikk tilslag, i 
stedet for den høyeste budgiveren. 

Kathe: Men hvem sin rolle er det å få sette 
kriteriene for hvem som kommer inn, for det er 
en veldig viktig rolle. 

Evia: Jeg tenker at det er mange som ikke har 
privileger eller midler til å kjøpe bolig, men 
som likevel har mange ressurser til å kunne 
bygge og bidra på mange måter. Så det handler 
vel også om det å få inspirert og kommunisert 
at; selv om du ikke har de pengene, så har du 
mange ressurser og verdier som du kan bringe 
i spill i denne typen boligprosjekter. 

Per: Jeg tenker at det som gjør at man kan 
komme til å eie her, gjennom byggegruppa, 
er jo at man ikke tjener så mye på å eie. Man 
bytter bort den muligheten mot at man får en 
billigere inngang til leiligheten. 

Yani: Jeg syns det er riktig som du sier, og det 
vil være fint å gjøre enkelte ting selv. 

Per: Ja, men det handler også om organisering, 
i forhold til om hver enkelt skal pusse opp i sin 
leilighet eller om vi sammen skal ta hverandres 
kjøkken. Det må jo være opp til byggegruppa 
akkurat hvordan man organiserer det.

Kathe: Det trenger jo ikke å være de samme 
som eier og som bygger og bor. 

Alex: Ja, da må det jo hvert fall være 
forskjellige former for eierskap. Jeg 
vet ikke nå hva disse reglene skal 
være, men hvert fall noe med at man 
kun kan selge det på en viss premiss, 
som ikke ødelegger det helhetlige 
eierskapet. 

Evia: Jeg tenker det er veldig viktig at 
dette avklares for den enkelte byggegruppa, så 
det at man møtes og finner ut av det sammen. 
At man har mange eksempler på hvordan man 
kan organisere det økonomisk, men det må 
likevel komme ut av den lokale gruppa som 
stifter det. Jeg kjenner til andre bofellesskap 
hvor de har startet ut med å møtes hjemme 
hos hverandre, spise sammen og bli kjent over 
noe tid, før man faktisk kjøper sammen. For 
det er jo en stor forpliktelse å inngå i noe sånt 
sammen, og jeg tenker det trengs en høy grad 
av tillit for å få det til. 

Kathe: Ja, det er jo kanskje mer hvis de som 
en gruppe skulle kjøpe en bygård og pusse den 
opp, eller en tomt og bygge noe. 

«Jeg kjenner til andre 
bofellesskap hvor de har 
startet ut med å møtes 
hjemme hos hverandre,  
 spise sammen og bli kjent 
over noe tid, før man faktisk 
kjøper sammen. For det er jo 
en stor forpliktelse å inngå 
i noe sånt sammen, og jeg 
tenker det trengs en høy  
grad av tillit for å få det til.

Jeg tror en stor utfordring 
er å få mange med, meg selv 
inkludert, til å forstå at dette
ikke er så uoversiktelig og 
vanskelig å forstå som man 
kanskje først kan få inntrykk 
av. Det er ikke så vanskelig, 
vi kan faktisk få til dette!

Jeg tenker hvert fall 
at man kan ha en type 
prioriteringsliste, der 
tilknytning til nærområdet 
teller. Det kan være at man 
har bodd her lenge, har barn 
i barnehage eller skole her, 
eller jobb her.»
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Det vi oppdaget gjennom ‘Bo på Tøyen - ti 
år til’ var at de boligutfordringene som man 
finner ellers i Oslo og landet forøvrig, er veldig 
konsentrerte her på Tøyen. 

I Norge er det 80% som eier egne bolig, på 
Tøyen er det under 50%. Det er mer enn 50% 
utleieboliger og 10-11% av disse er kommunale 
boliger. 

Fordi det er mange leieboliger, er det også 
mange problemer knyttet til usikkerhet rundt 
bolig. Når man leier er det vanskelig å tenke 
på boligen i et lengre perspektiv enn det man 
har leiekontrakt for. Mange har bare tre års 
leiekontrakter. Det at så mange må flytte 
hvert tredje år gjør det vanskelig å få til stabile 
strukturer i nærmiljøet. 

Når vi spør folk hvordan de vil bo, så er det den 
langsiktige sikkerheten som folk ser på som 
det viktigste. En tidsubestemt eller langsiktig 
leiekontrakt oppfattes derfor som positivt, og 
noe folk kan tenke seg. 

Så er det også slik at mange tenker at det å eie 
gir sikkerhet. Det er på linje med den norske 
måten å tenke bolig på. Og samsvarer med 
hvordan boligpolitikk og beskatning er lagt 
opp. 

Før var det kanskje slik at man leide i en 
periode mens man sparte for å kunne kjøpe. 
Men nå er leieprisene så høye at det er veldig 
få som har mulighet til å spare imens de leier. 

Det mange liker ved å bo på Tøyen er det 
mangfoldet og de sosiale arenaene som har 
blitt etablert her. Og det er også det folk ser 
etter når de tenker på hvordan de vil bo. Det 
handler mye om det som er rundt boligen; 
nærmiljøet og nabolaget. 

Det handler også om å tenke bolig og 
arbeidsplasser i sameksistens på nye måter. 
Nye boformer er litt upløyd mark i Norge, men 
gjennom verkstedene har vi fått en inspirasjon 
og ideer fra andre steder lokalt og i Europa. 

Friis gate 6 her i Bydel Gamle Oslo har vist oss 
at det også har blitt bygget bofellesskap her 
tidligere. Svanholm Økologiske bokollektiv i 
Danmark har lært oss mye i forhold til hvordan 
man tenker fellesskap og hvordan man bygger 
nabolag.

Granby 4 Street har lært oss om en form for 
organisering av eierskap som heter Community 
Land Trust – nabotomtelag - som blir stadig 
mer populært i Storbritannia. Vi har ikke 
denne organisasjonsformen i Norge, men 
det gir nabolaget og nærmiljøet mulighet til 
å ta kontroll over utviklingen i området. Noe 
som gir rom for å utvikle spennende nabolag 
nedenfra. 

Codha, Oranssi og Enebakkveien 37 har delt 
sine erfaringer om medvirkning og deltakelse. 
Vi ble inspirert til å tenke nytt rundt deltakelse 
i utvikling og drift av bolig.De fortalte om 
hvordan det at beboerne har en medvirkning 

og et selvstyre i boligene bidrar til økt 
samhold, bedre bomiljø og livskvalitet. 

Kanskje kan en del av de kommunale boligene 
på Tøyen og i Oslo lære noe av denne måten å 
organisere bomiljø på. 

Regulering av Hagegata 27 ble tatt opp som 
eksempel på det nest siste verkstedet. Tøyen 
Tegnelaboratorium har laget et alternativt 
forslag for parkeringsplassen utenfor Kiwi og 
området rundt. Dette forslaget viderefører 
Stedsanalysens anbefaling om å ikke fortette 
denne plassen men heller skape flere sosiale 
møteplasser. 

Det siste verkstedet handlet om praktisk 
boliginnovasjon. Der brukte vi Hagegata 30 
som case, og stilte oppsummerende spørsmål; 
hvordan kan man organisere seg, hvordan få 
til finansiering, hvordan skal vi bo sammen og 
hvor begynner vi? 

Det var i forbindelse med dette at vi begynte 
å snakke om å starte Tøyen Boligbyggelag – 
TBBL. Det var stor enighet blant de som var 
på verkstedet om at det er en god ide å starte 
Tøyen Boligbyggelag. 

Kanskje kan dette bli et viktig skritt mot en 
nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med 
innbyggernes behov og ønsker.

–Ole Pedersen, Nedenfra

Oppsummert
RESULTATER OG EFFEKTER
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Som et konkret resultat av Nedenfra sin 
verkstedrekke ‘Bo på Tøyen – ti år til’, gikk 
en gruppe engasjerte Tøyenbeboere og 
Tøyenvenner igang med å etablere Tøyen 
Boligbyggelag (TBBL) den 13. og 14. januar 
2017 i Aktivitetshuset K1. Her ble de første 
visjoner, oppdrag, planer og strukturer 
utarbeidet.

Tøyen Boligbyggelag (TBBL) er et 
medlemsbasert sosialt boligbyggelag som 
skal utvikle beboerstyrte, rimelige, ikke-
kommersielle boligtilbud i bydel Gamle Oslo. 
TBBL ønsker å skape fleksible, inkluderende 
og demokratiske boligløsninger av høy kvali-
tet og vil både se på muligheter i eksisterende 
bygningsmasse, på uutnyttede tomter og i 
utviklingsområder som Hovinbyen.

TBBL er for tiden under etablering av en 
arbeidsgruppe som er satt sammen av 
både innbyggere fra Gamle Oslo og andre 
bydeler og består av lokale beboere, 
aktivister, sosialarbeidere, nabolagsbyggere, 
samfunnsvitere, planleggere og arkitekter. 

Vi ønsker å være et ressurs- og 
kunnskapssenter for andre som ønsker å 
opprette lokale boligbyggelag og vil ha et  
fokus på erfaringsdeling. 

Arbeidsgruppen er åpen for flere medlemmer  
– så bli med og skap sosial boliginnovasjon!

Skriv til:  
tbbl@nedenfra.org for å melde interesse

Følg også facebook.com/toyenboligbyggelag.

Hva er et Boligbyggelag? 

Boligbyggelag er et 
samvirkeforetak som har 
som hovedformål å skaffe 
boliger til andelseiere. Det 
kan også brukes til andre 
ting som er til fordel for 
medlemmene. 

Et Boligbyggelag 
er en demokratisk 
organisasjonsform, der alle 
medlemmene har en stemme 
hver.

Hva skal til for å starte et 
Boligbyggelag? 

Man må ha minimum 20 
andelshavere, og man må 
ha en stiftelseskapital på 
100.000 kr. Et innskudd i et 
Boligbyggelag må være på 
minst 300 kr og maks  
5000 kr. 

Visjon: TBBL vil skape 
inkluderende boligtilbud.

Tøyen Boligbyggelag - TBBL

Mål: TBBL skal gi sine 
medlemmer mulighet for å 
ta del i sosial boligutvikling i 
bydel gamle Oslo.



7271

STOR TAKK  TIL:

Deltakere på verkstedene
Innledere og deltakere 

på Tøyen Boligkonferanse
Tøyen Unlimited

Områdeløft Tøyen
Tøyenrådet
Husbanken

T-Town
Tøyen – TV

Tøyen Sportsklubb
Aktivitetshuset K1

Kulmis Social Enterprise
Beboerstyret i Gruegata 15

Beboerstyret i Kolstadgata 7
Eriksen Skajaa Arkitekter AS

Tøyen Tegnelaboratorium
Bydel Gamle Oslo ved Boligenheten
Bydel Gamle Oslo ved Linkkontoret

Deichmanske Bibliotek Tøyen
Codha Coopérative De L’Habitat 

Associatif (Ch)
Oranssi (Fin)

Granby 4 Streets (Uk)
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