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Søknad om bomiljøtilskudd 
 

Innsendt tidspunkt: 31.03.2020 kl.18:53 

Mottaker: Byrådsavdeling for byutvikling 

Referansenummer: N/A 

Innsendt av: Roar Lüthcke 

E-postadresse: rluthcke@online.no 

Mobilnummer: 90538526 

Om prosjektet 

Områdeløft Bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen 

Navn på prosjekt/tiltak "Storstua" i Øvre Haukåsen Velforening (ØHV) 

Hva skal du gjøre? Oppruste et 1,6 mål stort forfallent lekeområde i ØHV (Lutvann), til en 
permanent sosial flerbruks møtearena for små, store og familier. 
Storstue vil bestå av områder for ballspill, ballvegg, øvesykling, lek, trim, 
moro, parseller, humlehotell, naturopplevelser, med gode solforhold og 
utsikt, sittegrupper, bålpanner, "utestue", "utekino", mm.. 

Målet for prosjektet Vårt slagord: «ØHV – et triveligere sted å bo». Storstua blir en sentral 
del av dette, ta området tilbake til det egentlige formål, en "sosial 



flerbruks møtearena". Tiltaket vil aktivisere frivilligheten og gjenskape 
det gode sosiale miljøet i ØHV fra 70- og 80-åra. Målgruppen for 
Storstua er primært familiene som bor i ØHV, ca. 400 personer. 
Området grenser til marka-grensen, så Storstua vil også være inngang til 
Østmarka og åpen for lek i skogen, turgåere og andre besøkende. 

Beskrivelse av behov Dem som kjøpte da ØHV var nytt, tidlig 70-åra, er etter vært ikke her 
lenger og ØHV er delvis preget av nyinnflyttere. Disse er ofte ikke vante 
med et slikt bofellesskap, stenger seg inne. Vi opplever en del 
misforståelser som kan skape utrivelige situasjoner. Styret har etablert 
et "utviklingsprosjekt" som vil inspirere til bedre naboskap, for unge og 
eldre. (se vårt slagord.) Etablere Storstua vil være et sentralt bidrag til 
«trygghet og trivsel, i bygging og fritid, i oppvekst og voksen-liv. 

Medvirkning Styret i ØHV har opprettet et frivillig lekeplass-utvalg (7 pers blant 
beboerne). 
For "detaljplanlegging" og "brukerveiledning" vil det bli arrangert 
medvirknings-møter for alle. Dette er tenkt i forbindelse med dugnaden. 
Målgruppa for bruk, etter etablering av Storstua er alle eier-familier, ca. 
400 personer. For å markedsføre og rekruttere til prosjektet, bruker 
styret også "Medlemspost" (epost ca. 2 ganger pr. mnd.) "nettsidene" 
våre og vi bruker også FB. Vi regner med god smitteeffekt. 

Når starter prosjektet? 16.04.2020 

Når avsluttes prosjektet? 15.10.2020 

Samarbeid og sted 

Er dette et samarbeidsprosjekt mellom 
flere organisasjoner? 

Nei 



Skal prosjektet gjennomføres på søkers 
eiendom? 

Ja 

Skriv inn adressen der prosjektet skal 
gjennomføres 

Ole Messelts vei 60 - 134 

Dersom prosjektet krever vedlikehold eller 
drift bekrefter søker at organisasjonen vil 
ivareta dette 

Ja 

Økonomi 

Finansieringsplan 

 
Budsjett 

Søknadsbeløp 60000 kr 

Tilskudd fra andre 0 kr 

Egenfinansiering 60000 kr 

Annet 0 kr 

Totalbeløp 120000 kr 

 

Utgifter 



 
budsjett 

Leie av utstyr/materiell 20000 kr 

Innkjøp av utstyr/materiell 60000 kr 

Innleid arbeidskraft/honorar 30000 kr 

Leie av lokaler/uteareal 0 kr 

Mat og drikke 2000 kr 

Andre utgifter 8000 kr 

Totalbeløp 120000 kr 

 

Hvilke andre utgifter har dere? Dette er budsjett for fase 1 og 2, (leke- og sittegrupper) i år. 
Fase 3, (parseller og "utestue" er beskrevet som del av hele prosjektet, 
men det er den dyre fasen til neste år, aktuelt først etter godkjenning av 
årsmøtet våren 2021. 
Fase 1 og 2 vil etableres slik at det gir god bruksverdi selv om fase 3 
ikke realiseres. 

Ved behov, gi en mer detaljert beskrivelse 
av budsjettet 

For inneværende år har styret allerede godkjent kr. 60000 som ØHV's 
del av prosjektets, fase 1 og 2. 
Fase 3 er ikke del av årets tiltak, kommer neste år. 



Søker du om mer enn 50% av prosjektets 
kostnader? 

Nei 

Hvem søker? 

Har du en registrert rolle i Altinn for 
organisasjonen som søker? 

Ja 

Organisasjon du representerer 

Organisasjonsnr. 896225782 

Firmanavn Øvre Haukåsen Velforening 

Organisasjonsform Forening/lag/innretning 

Egenerklæring 

 Jeg bekrefter at organisasjonens ledelse stiller seg bak søknaden, og at opplysningene i søknaden er korrekte. 

 


