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Bakgrunn 
Hva skal til for å trives på Bogerud? Hvordan kan flere innbyggere føle seg inkludert, delta i 

utvikling av egen hverdag og oppleve et fellesskap med sine medborgere i området?  

Svar på disse spørsmål, og mye mer, ønsker organisasjonen Bare hyggelig å adressere for å 

skape best mulig bo- og leveforhold for befolkningen.  

Bogerud i bydel Østensjø er i enorm utvikling og befolkningen opplever behov for å si sin 

mening om den lokale byutviklingen. Det planlegges for et stort OBOS-bygg med nye 

boenheter like i nærheten av knutepunkt der både buss og t-bane møtes.  

Om Bogerud 
Bydel Østensjøs visjon er å være «Et godt sted å bo, hele livet!» for sine 47.000 innbyggere. 

Bogerud er et boligområde hovedsakelig bestående av høyblokker, lavblokker og rekkehus 

sørøst for Østensjøvannet. I tillegg er det et senter, Bogerudsenteret, sentralt plassert i 

området, like ved t-bane og buss. 

Bogerud torg 
Bogerud torg er drømmen om et levende område sentralt på Bogerud i nærheten av 

knutepunktet, der det per i dag er en parkeringsplass. Området grenser mot Bogerud torg, 

Narvesen og T-banenedgangen retning sentrum.  

Medvirkning på bydelsdagene og Bogerud torgfest 
Bare hyggelig er en organisasjon som arbeider for å skape lokale møteplasser på innbyggeres 

egne premisser og etter deres ønsker og behov. Derfor inviterte Bare hyggelig til innspill for 

hva Bogerud torg trenger for å bli levende og attraktivt. Et grendehus er også tegnet ved hjelp 

av innsamlede midler fra lokalbefolkningen. Dette huset vil være base for mange av 

aktivitetene like ved torget. Innspill fra innbyggere over 2 dager i forbindelse med 

bydelsdagene, samt på Bogerud torgfest, til hva grendehuset kan fylles med av aktiviteter og 

hva innbyggere og forbipasserende ønsker seg for et levende torg på Bogerud, danner 

grunnlaget for denne rapporten.  

Medvirkningsprosessen var annonsert på bydelens hjemmesider og Facebooksider, samt via 

Bare hyggelig og Reell medvirkning sine respektive sosiale mediekanaler.  

Beboere på Bogerud vi har snakket med: 

● 140 barn 

● 40 ungdommer  

● 80 voksne 

● 20 eldre 

 

Prosessledere og rapportskrivere: Ingvild Onstad Helle og Camilla Ringdal Dukefos fra Reell 

medvirkning. Ananda Magnussen fra Reell medvirkning bidro til gjennomføring av 

medvirkning på Bogerud torgfest.   



Metoder 
 

Levende torg 
 

Levende torg er en fin arena for 

å samle innspill fra innbyggere 

til hva og hvordan et nytt 

bibliotek kan bli brukt, hvilke 

muligheter innbyggere og 

brukere av området ser for 

dette stedet og området rundt.  

Til dette er det egnet å samle 

gode forslag for hva 

lokalbefolkningen savner, 

ønsker seg og drømmer om ved 

et nytt tilholdssted som 

grendehuset og torget kan bli.  

 

 

 

Byutviklingsbenken 

På byutviklingsbenken møtes naboer, venner eller 

nye bekjentskaper til en lavterskel møteplass for 

innspill. Her kan man gjennom gode samtaler 

diskutere hva man ønsker for et sted, mens man 

koser seg med en kopp kaffe i hyggelig lag.  

Prosessledere støtter og hjelper de som setter 

seg på benken, gjør intervjuer av ulike grupper 

der de er og inviterer til dialog omkring 

byutvikling, nærmiljøutvikling og utvikling av 

bygg.  

  



 

 

Quiz 

 

Quiz er en god metode for å hente inn 

innspill fra barn. Her går det an å blande inn 

spørsmål om stedet der de må lete på 

området en ønsker å utvikle slik at de skal bli 

kjent med området før de får spørsmål om 

hva de ønsker for at området skal være et 

bra sted for dem.  Dette er morsom aktivitet 

for barn og premier kan brukes for å 

motivere flere til å delta. 

Prosessledere støtter og hjelper de som 

deltar ved å veilede barna og gå igjennom 

svarene før de leveres.   

 

 

 

Stand 

På en stand vil innbyggerne som er tilstede komme 

innom for å skrive ned sine innspill. Dette er en fin 

anledning til å dele ut informasjon samtidig som det 

går an å innhente innspill ved å stille konkrete 

spørsmål og be dem om å skrive ned sine svar.   

Prosessledere støtter og hjelper de som kommer 

innom standen ved å gi informasjon og stille spørsmål 

det er ønskelig å få innspill på.  

 

 

 

 

 



Hva er viktig for deg? 

Forbipasserende og innbyggere ble spurt om å si sin mening om hva som er viktig for at de 

trives i hverdagen. For å innhente innspill ble byutviklingsbenken og levende torg brukt som 

metode under Østensjø bydelsdager.  Her er det kategorisert etter hva området trenger, 

hvilke aktiviteter barn og ungdom ønsker seg og hva som er viktig for at man skal ha det godt i 

området man bor i.  

Området trenger – huset 

bør… 

Aktiviteter og leker for barn Muligheter for utvikling 

Noe som kan fylle 

tomrommet for området 

En lokal café 

Generasjonsmøter 

Huset bør være en pådriver 

for gode holdninger 

Være åpent hver dag 

Jobbmuligheter for ungdom 

Et sted å gjøre lekser eller 

lite bibliotek 

Et sted å bare henge 

Et sted der ungdommen kan 

møtes 

Gratis is eller noe å drikke 

fordi det er varmt 

Ballbinge 

Trampoline 

Stupebrett 

Fontene 

Jeg ønsker at det kommer 

blomsterkransstasjon 

Sklie til T-banen 

Lekeplass 

Badeland på taket til 

Narvesen 

Dansestudio 

Skatepark 

Aktiviteter for 

lokalbefolkningen 

Alternative aktiviteter for 

barn og ungdom (ikke bare 

korps, kor og fotball) 

Hoppeslott  

 

Å ha en jobb 

At lokale folk støtter lokale 

initiativ 

Det må skje en del her! 

Et sted å skravle 

Bidra til at barn får gode 

oppvekstsvilkår 

 

Hva gjør deg glad? 

 
Å trives et sted betyr at man er glad. Derfor snakket vi med forbipasserende og innbyggere 

om hva som gjør de glade. Det som går igjen er at man har enkle aktiviteter lett tilgjengelig og 

kan gjøre aktiviteter sammen. Barn snakker mye om at de vil ha trampoline, turne, leke med 

sklier og bade i basseng. Dette var en av vårens varmeste dager og alle var veldig varme. 

Innspill bærer preg av det, da mange har tegnet fontener og vannkilder.  

Det kommer også innspill til at man ønsker seg søppelbøtter og at det generelt friskes opp i 

nabolaget. Det bør pyntes, være mer planter og blomster og man ønsker seg steder å være 

som er pusset fint opp eller nye.  

Voksne og eldre sier de blir glade av barn og av barnebarna sine. De trives med 

generasjonsmøter og ønsker at området skal være et godt sted å bo og å vokse opp for barn 



og ungdom. Det må da være nok å gjøre her og steder å treffes. Enkelte understreker at det 

ikke er ønskelig med bingo, men støtter at det er behov for ballbinge.  

Klatresenter, ballbinge, fontener, basseng, turn og dansesteder er det behov for. Det gjør at 

folk vil trives. Og steder å kjøpe blader, lese og leke sammen.  

 

Hva trenger vi på Bogerud? 

 
På stand fikk innbyggerne på Bogerud spørsmål om hva de trenger på Bogerud. Her er det 

spesielt tre ting som skiller seg ut som viktig for veldig mange av de som var på Bogerud 

torgfest. Det er fotballbinge, en lekeplass og en cafe. Dette går igjen i mange av svarene vi har 

fått i de ulike metodene som har blitt brukt som grunnlag for denne rapporten.  Veldig mange 

av barna som deltok på quiz under Bogerud torgfest mener at torget er bra slik det er i dag. 

De er opptatt av at alle skal ha det bra og at Bogerud skal være et bra sted å være med 

venner. De vil også at det skal være et senter med flere butikker,  godteri og aktiviteter for 

barn . 

 

Hvordan ønsker barna på Bogerud at torget skal være? 

  

På Bogerud torgfest deltok 120 

barn på en quiz som var laget for 

å gi barna en morsom aktivitet 

der de kunne bli kjent med 

området og si sin mening om hva 

de ønsker torget skal være. Det 

var 120 barn i alderen 5-14 år 

som deltok. Noen valgte å skrive 

sine innspill og andre valgte å 

tegne sin mening.  

Noen av tegningene kan dere se 

her. Det var flere som tegnet sitt 

drømme senter, eller senteret slik 

det er på Bogerud i dag. Det var 

flere barn som tegner venner og 

glade folk. Sukkerspinn og 

lekeplass var også tegnet av flere 

barn.  



Her har vi kategorisert innspillene fra barna som valgte å skrive sine svar med tekst og notert 

et tall bak dersom flere sa det samme.  

. 

Hvordan ønsker de voksne på Bogerud at torget skal være? 

 

 

Under Bogerud torgfest var det 50 voksne 

innom en stand der de sa sin mening om hva 

Bogerud trenger. Det var også 20 ungdommer 

innom som sa din mening. For dem var det 

viktigst med fotballbinge og basseng. De 

voksne var veldig opptatt av å ha et sted å 

møtes som en cafe. Det kom flere forslag til 

tiltak som kan være samlende for de som bor 

på Bogerud og som kan gjøre Bogerud til et bra 

sted å være for alle som bor der.  

Aktiviteter Senter og mat Stedet generelt 

Klatrestativ/park (3) 

Aktivitetspark/hus (2) En 

lekeplass med klatrestativ, 

tak på toppen, stige og sklie 

i tunnel. 

trening 

Aktiviteter for barn lørdager 

(2) 

Hockeybane (2) 

Lekeplass (5) 

stativ å kaste 

snøballer/svamper på 

Mange aktiviteter 

Fotball (2) 

Løpekonkurranse  

Hennamaling 

Basseng (2) 

judo 

flere aktiviteter (2) 

en jungel 

Konfetti 

Pariserhjul 

senter med butikker (9) 

toalett (4) 

Skobutikk 

flere butikker (2) 

Lekebutikk 

godteributikk (2) 

godteri (5) 

gratis godteri 

gratis mat 

cafè (6) 

is 

popcorn 

sukkerspinn (4) 

bacon chips 

nudlet 

rainbow unicorn 

det er bra slik det er i dag (24) 

fin natur (4) 

helsestasjon 

luftigere torg 

fontene 

alt var gratis 

masse mennesker og ballonger 

hele tiden 

fullt av mennesker 

et sted å være med venner 

koselig (2) 

“Jeg skulle ønske Bogerud var 

et sted der alle er i godt 

humør, snille og hjelper andre 

hvis de trenger det.” (2) 

alle skal være glade (2) 

morsomt/gøy (3) 

perfekt/bra (4) 

fint og rentjeg vil at den skal 

være her 



Her er innspillene som kom frem på stand under Bogerud torgfest kategorisert etter 

aktiviteter, torget og senteret. Tallet bak ordene indikerer hvor mange som spilte inn det 

samme.  

Aktiviteter Torget Senteret 

Flere aktiviteter 

Lekeplass for de minste (4) 

lekeplass (6) 

lekeplassen ved 

Østensjøvann 

Hockeybane 

Basseng (5) 

Klatrepark 

Trampolinepark (6) 

Cafe med uteplass (14) 

Fotballbinge (12) 

Ansiktsmaling (2) 

Tuftepark ved lekeplass 

Snekkerverksted for alle 

Party 

Tegnerom 

Bakerom 

Utkledningsrom 

Bowling 

Playstation room 

Kinosal 

Skattejakt (3) 

Turning 

 

Oppussing av torget 

Større torgplass (2) 

Ryddig og ser ordentlig ut 

Arrangementer som er samlende 

Alle kan bidra med det lille en har 

Frukttrær 

Permanente boder som folk kunne 

hatt bruktmarked etc. i helgene 

Bogerud torgfest film 

Bogerud fest vår, sommer høst og 

vinter 

Fotballag – noe å være stolt over 

Ikke flere blokker (3) 

Inger mobber hverandre 

Bevare naturen 

Et beboerråd/utvalg som kan snakke 

med Obos og kommunen på vegne av 

beboerne 

Moske 

Drop inn frivillighetssentral der en kan 

sette seg på listen over hva en kan 

bidra med 

Identitet gjennom selvaksept 

Grønne områder (2) 

Bevare gressplenen mellom veien og 

senteret 

Fritidsklubb – lavterskeltilbud for de 

som ikke driver med idrett eller musikk 

Større senter (5) 

Flere toaletter 

Sushi og wok takeway 

Pub 

Kebab 

Stor grønnsaksbutikk 

(2) 

Flere matbutikker 

Bakeri/pizza/pub  

Møteplass (2) 

Gratis mat/drikke (5) 

Nille 

Lekebutikker 

Skole (2) 

Parkeringsplass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppsummering resultater 

 

Innbyggeres anbefalinger for torget  
Gjennom de ulike metodene 

presentert i denne rapporten har 

innbyggerne på Bogerud fortalt hva 

som skal til for at de vil trives på 

Bogerud. Generelt er veldig mange av 

de minste barna fornøyd med 

Bogerud slik det er i dag. Likevel 

ønsker de seg mer godteri og flere 

aktiviteter. Ungdom vi har snakket 

med ønsker seg et sted å spille fotball, 

en plass å leke og flere butikker på 

senteret. 

Det er mange av de barna og 

ungdommene vi har snakket med som 

er opptatt av at ingen skal mobbes og 

at alle skal ha det bra. Vi har fått inn 

mange tegninger der venner er glade 

og spiser godteri.  

Veldig mange av de voksne vi har 

snakket med ønsker seg en møteplass, 

gjerne en cafe eller baker. De savner 

en lekeplass for de minste barna og er 

opptatt av at det bør være flere 

samlende arrangementer slik som 

Bogerud torgfest. Innbyggere i alle 

aldre har vært opptatt av at torget 

skal være fint og ryddig og at naturen i 

nærheten bør bevares.  

 

 

 

 



 

Innbyggeres anbefalinger for Grendahuset 

 

 

 

Videre arbeid 

 

Beboere på Bogerud i alle aldre har mange gode innspill og forslag til hvordan deres nærmiljø 

bør utvikles fremover. Vi oppfordrer alle som er involvert i utviklingen av Bogerud til å lytte til 

deres innspill og involvere dem i det videre arbeidet.  

 

Grendehuset på Bogerud bør være et 
sted der folk kan møtes og gjøre noe 
sammen. De fleste ønsker et sted der de 
kan samles og være sammen med venner, 
bli kjent med nye og gjøre aktiviteter i 
nærmiljøet. Det bør være morsom å være 
der og ha arrangement og aktiviteter 
tilpasset ulike aldersgrupper.  
 
Ungdom ønsker at det skal være både et 
fristed og et sted det kan være mulig å 
tjene penger. Barn ønsker at det er et 
sted det er morsomt å være og som har 
attraktive leker og aktiviteter.  
 
Det bør være lett tilgjengelig, gratis og 
inviterende. Huset vil brukes hvis det ser 
nytt ut og vennene henger der.  
 
Det må være varierende tilbud, noe for 
alle.  


