ENGA ØKO-BOKOLLEKTIV
FORSLAG OG PROSJEKTBESKRIVELSE

Introduksjon

Vi er en gruppe miljøbevisste unge mennesker. Den 18. juni 2010 bosatte vi oss på den gamle
husmannsplassen Enga på Mariholtveien i Østmarka. Før har vi bl.a. drevet et øko-bokollektiv på
gamle Skar-leir i Maridalen. Etter at vi ikke fikk fortsette prosjektet på Skar, var vi på utkikk etter et
annet område for å videreføre vårt øko-bo initiativ. Målet med bo- initiativet vårt er å finne
naturnære boløsninger, som gir mulighet for ungdom å kunne bo trygt over tid, og å legge grunnlag
for etablering av et varig og stabilt naturmiljø, levende lokalsamfunn i samvær med økosystemet.
En av stedene som passet bra til prosjektet var den gamle husmannsplassen Enga.
Vi tok kontakt med naboen (Tor Geire) som kunne fortelle at huset hadde stått tomt over lengre tid.
Huset ble jevnlig utsatt for hærverk. Vi tok også kontakt med eier (friluftsetaten v. Kåre Halvorsen)
for spørsmål om mulig leieavtale. Vi fikk opplyst at det ikke fantes konkrete planer for huset, men at
det var et ønske om at huset skulle tas i bruk, f.eks. av en frivillig organisasjon. Siden huset ikke ble
tatt i bruk, samtidig som vi var i stor bolignød, valgte vi å bosette oss på Enga. Reaksjoner fra naboer
og turgåere har vært positiv, og det var klart en stor lettelse at huset endelig hadde fått engasjerte
beboere. Gjennom året vi har bodd på Enga har vi ikke tatt kontakt med eier, både fordi vi mener det
var en stiletiende aksept, og for å la prosjektet utvikle seg.
Torsdag 30. juni 2011 tok eier for første gang kontakt. I telefonsamtale etterpå med Kåre Halvorsen
(Friluftsetaten) blir vi enige om å legge fram en prosjektbeskrivelse inneholdende gjennomførte tiltak
på hus og område, og våre fremtidige visjoner på Enga. Vi håper denne prosjektbeskrivelsen vil gi de
opplysninger som trengs for å komme fram til en konkret avtale som går i alles favør.

Husets tilstand ved bosettelse

Husmannsplassen Enga står på gul liste over vernede bygg i Oslo, og tilhørende område er en del av
kulturlandskapet i Østmarka. Enga betyr «fruktbar jord». I den betydning at husmannsplassen har
blitt brukt som boenhet spesielt tilrettelagt for skogsarbeidere som var selvforsynt ved å kunne høste
fra jorden.

Tilstanden til husmannsplassen før vi flyttet inn tilsier at stedet ikke er blitt tatt vare på over lengre
tid. Området var fullstendig gjengrodd, og gammelt søppel, skrot og glass lå spredd over hele
området. Huset hadde knuste vinduer, inngangsdøra var ulåst og det var tydelig at huset jevnlig ble
brukt som nattely. Inne fant vi brukerutstyr (sprøyter), og det var tegn til råte.

Må lsetning ved bosettelse

I dagens boligmarked er ungdom en spesielt utsatt gruppe. Det er vanskelig å slippe til uten
økonomisk hjelp. Det å forme bo-kollektiver kan være et godt alternativ hvor man tar vare på
hverandre, samtidig som det er lettere for en organisert gruppe å starte opp nye boprosjekter og får
de nødvendige tiltakene gjennomført. Vi vil også vise ungdom at det er mulig å bo utenfor sentrum,
og å bidra til lokalsamfunn uten at det medfører sosial isolasjon og høyblokker.
Ved å leve økologisk tar vi vare på området, miljøet og huset. Dette medfører å rydde opp avfall og
rot, luke og beskjære det gjengrodde kulturlandskapet og sette i gang en økologisk grønnsakhage.
Gjennom bosettelse av bokollektivet vårt har husmannsplassen fått engasjerte beboere som bryr seg
om huset. Husmannsplassen Enga har over lengre tid manglet den oppmerksomheten som trengs for
å sikre huset for framtiden. Mange ungdommer føler også at de ikke får den oppmerksomheten de
trenger for å utvikle seg gjennom konkrete prosjekter som gir erfaring og mestringsfølelse. Økoboprosjekter gir mulighet til ungdom å vise seg fram og å utvikle seg gjennom å restaurere og
vedlikeholde hus og terreng. Dette setter også stopper for forfall av vernede bygg, og det sikrer
kulturarven for fremtiden, på en bærekraftig og langsiktig måte, uten millionutgifter og krav om
profitt.
Ved å starte opp vårt økologiske boprosjekt på Enga bidrar ønsket vi å bidra i lokalsamfunnet. Ikke
bare gjennom å gi et ansiktsløft til nærområdet, men også formidle økologisk kultur til ungdom,
naboer og turgåere. Med dette bidrar prosjektet vårt til et mere spennende og mangfoldig nærmiljø.

Resultater

Øko-bo-prosjektet vårt har blitt møtt med økende interesse blant miljøengasjerte ungdommer. I
løpet av året har vi hatt om lag 100 besøkende som har vist stor interesse i vårt prosjekt. Gjennom
besøk og gjestetilværelse har ungdom fått inspirasjon til å selv bli engasjerte i en mer miljøvennlig og
bærekraftig livstil. For eksempel har en beboer gått til innkjøp av et småbruk, for å jobbe videre med
økologisk landbruk.

Vi har hatt samarbeid og kontakt med andre økoprosjekter, blant annet Svartlamoen i Trondheim og
Søndre Tveter i Ås. Det har resultert i kunnskapsutveksling, hjelp til innkjøp av økologiske frø og
produkter, i tillegg til moralsk støtte og motivasjon.

Da vi flyttet inn, satte vi umiddelbart i gang med å sette huset i stand. Vi fjernet store deler av gulvet
og medfølgende soppdannelse, renset alt med ammoniakk, og byttet dem ut med nye treplater. De

knuste vinduene har blitt erstattet med isolasjonsglass. Sprekker i fundamentet har blitt støpt med
sement. På loftet har vi lagt tregulv, og taket har blitt isolert med Glava og gipsplater. I tillegg har vi
installert brannvarslere og brannslukningsapparater i alle rom.

Å sette hagen i stand var tidkrevende, grunnet mye glassbiter og metallgjenstander som var blitt
dumpet over hele området. Hele området var gjengrodd, og luking og beskjæring ble gjort manuelt,
noe som tok beslag på mange arbeidstimer, men når vi fikk se resultatet var det vell verdt innsatsen.
Gjerdet ble satt opp igjen, og inngangsport installert. Vi har gått til innkjøp av over 100 sorter
økologiske frø, og etter pløying og drenering ble vi i stand til å kultivere landskapet.
Enga er første huset langs Mariholtveien som er inngangsporten til Østmarka. Resultatet av vårt
bosettelse er at de har kommet tilsyn på området, noe som har satt en stopper for søppeldumping. I
tillegg har vi gitt informasjon og positiv tilstedeværelse for turgåere.

Fremtidsvisjoner

Å dyrke fram en økologisk hage som er åpen for alle. Det for å produsere sunn mat til oss og
besøkende, vise fram mangfold og muligheter i naturen, og tilby et hvilested for turgåere i alle aldrer.
Ett mål er å etterhvert kunne tilby selvproduserte matvarer og produkter til lokalmiljøer gjennom en
liten form for landhandel. Vi ønsker å ha dyr som tradisjonelt passer til husmannsplassen, som er til
nytte for beboere og til glede for forbipasserende.
I samarbeid med eieren, ønsker vi å sette de vernede huset i forsvarlig stand og utvikle det
økologiske aspektet ytterligere. Renovasjon av huset ønsker vi å gjøre med økologiske og
energibesparende løsninger. Dette innebærer bruk av økologisk maling, gjenbruk av byggematerialer,
installasjon av øko- toalett, bruk av solcellepaneler\-fangere til elektrisitet og oppvarming av vann,
samt andre energibesparende tiltak.
Vi ønsker også å organisere barnedager, der barna kan lære seg å plante, gjøre dyrestell, og
kanoturer med indianercamp der de kan lære å sove i naturen.
For å få økoprosjektet vårt gjennomført, ønsker vi å hente inspirasjon og samarbeide med andre
anerkjente organisasjoner, f.eks. Gaia Arkitekter, Kultura bank, Grønn Hverdag,
Fortidsminneforeningen, Østmarkas venner og andre by-økologiske prosjekter.

Konklusjon og forslag

Gjennom året som nå har gått har Øko-bokollektivet Enga fått utvikle seg, noe vi ønsker at skal
fortsette. Å drive et prosjekt med en visjon krever stabilitet. Det er klart at grunnet vår lave profil har
vi ikke kunnet legge alle de resursene vi har ønsket inn i prosjektet. Ved å få tillitt til å fortsette kan vi
bruke mer tid, og ha et høyere budsjett, for å nå de målene vi har satt oss.
Vi ønsker å bruke Lokal Agenda 21, der politikere har forpliktet seg til å samarbeide med sine
innbyggere om å utvikle lokale handlingsplaner som støtter sosiale og økologiske forsøk fra kreative
enkeltorganisasjoner som peker mot et bærekraftig samfunn.
Det offentlige kan gi miljøengasjerte, boligtrengende ungdom tilgang på ubrukt eiendom og i
samarbeid med disse pusse opp boligen til enkel og godkjent verneverdig standard, og legge til rette
for økologisk gårdsdrift for så å ta vare på kulturlandskap.
Vi ønsker å være et prøveprosjekt, og å komme frem til en konkret avtale der prosjektet blir drevet
på en selvstendig måte, med teknisk støtte og teoretisk veiledning fra eier Oslo kommune v.
Bymiljøetaten.
Prosjektet skal ha et langsiktig tidsperspektiv, der ungdom kan oppleve at det er mulig å bo på en
økologisk, ansvarlig måte. Noe som er positivt for et bærekraftig samfunn og fremtid.

Tilleggsinformasjon

Øko-bokollektivet Enga er en ikke-kommersiell gruppe som drives gjennom flat-struktur. Husmøtet er
beboernes felles beslutningsorgan. Det forventes av beboere og gjester aktiv deltagelse og
ansvarsbevissthet rundt prosjektet. Husleie skal holdes på et minimum for å opprettholde en lav
terskel for ungdom, og dugnadsarbeid blir sett på som grunnleggende for drift.

Kontaktinformasjon
Enga Øko-bokollektiv

Mariholtveien 89, Oslo

Postboks 2, 1002 Ellingsrud, Oslo
Engakollektiv@gmail.com
Kontaktperson: Stijn de Gussem, 94874071

