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Bydel Grorud



Bomiljøarbeid –
erfaringer gjennom 5 år med områdeløft

� Hvorfor vi startet
� Hva vi gjorde i områdeløftet
� Hva er gjort for øvrig i Bydel Grorud
� Sluttevaluering
� Veien videre Foto: Iffit Qureshi







Erfaring og bakgrunnsdokumentasjon

• Erfaring: Storvel og vaktmestersentral i borettslagene på 
Romsås.

• Borettslag bør arbeide med bomiljø i tillegg til kun drift.

«Vi her på Ammerud» NIBR 2010
• Størrelsen på noen av blokkene: kan vanskeliggjøre 

fellesskap og eierskap til fellesarealer.
• Anonymitet og usynlighet, noen kan slite uten at man vet om 

det.
• En viss geografisk opphopning av individer/familier med 

levekårsproblemer og vanskelige livssituasjoner.
• Mange kommunale leiligheter på ett sted.







Ammerudlia borettslag

Ammerudlia borettslag ligger sentralt på Ammerud.
984 leiligheter, 128 av disse er kommunale > mer enn 10 % av boligene.

Foto: Taral Jansen

































Bydel Grorud 2016
Tiltak for å øke gjennomstrømmingen av leietakerne i kommunale � boliger frigjøres til 

de med størst behov, blant annet:

• Opprettet bomiljøarbeiderstilling

• Temakvelder «leie til eie» med informasjon om startlån

• Etablert kontakt med kjøpsguider

• Gjennomgått «Barnetråkk», og hvilke beboere som bor i områder som barn opplever som utrygge og 
skremmende. Tiltak/oppfølging rundt disse beboerne styrkes.

• Tjenestedesignprosjekt (aug-des 2015)
� Formål: Identifisere hvordan tjenestene bedre kan tilrettelegges: Hvordan Boligkontoret er  organisert og 

hvordan tjenestene er bygd opp rundt brukerne.
� Brukerreise, synligjort forbedringspunkter i arbeidet med potensielle startlånkandidater. Funn: 

Manglende kontaktpunkter og behovet for et støttende "dult" i prosessen.
� Verktøyene Hjemveien og Husnøkkelen ble utarbeidet.
� Videre Hjemveien-Husnøkkelen: Bruke verktøy, utvikle rutiner for bruk av kjøpsguider.
� Kan brukes av andre bydeler.

� Det er identifisert 30 personer som nå bor i kommunal bolig, men som kan ha potensial til å kjøpe sin 
egen bolig.



STEG 1

Hva: Boplan
Når: Ved innflytning i kommunal bolig
Formål: Tenke på neste steg i 
boligkarrieren (eie/leie privat)

STEG 2

Hva: Guide for kjøp av bolig
Når: Ved forhåndsgodkjenning startlån
Formål: Trygge låntakere og avlaste 
saksbehandlere 



Strukturelle forhold som påvirker i feil retning, og målkonflikter, som en 
begrensning for effekt av områdeløftarbeidet. Paradoks: At man har tiltak som 
bedrer bomiljøet i områdeløft, mens kommunale foretak som drifter utleieboligene 
og bydelene som skal bosette vanskeligstilte beboere og følge opp disse, ofte ikke 
har nok ressurser til/systemer for beboere som trenger hjelp.



Barnetråkkregistrering i Bydel Grorud 2016



Videre satsing

• Evalueringen i likhet med barnetråkk viser at disse 
utfordringer knyttet til bomiljøet primært er konsentrert til 
Ammerudlia borettslag. De anbefaler at det satses 
videre på nærmiljø og levekår i et samarbeid mellom 
kommunale instanser.

• Spille på relasjonen mellom borettslag og bydel som er 
skapt gjennom områdeløft og BOSO.

• Bydelen har dialog med Boligbygg.
• Mål: Bedret bomiljøkvalitet i Ammerudlia borettslag med 

en kommunal boligmasse som ikke reduserer bomiljøet.


