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1 Innledning
En helhetlig områdesatsing
kjennetegnes av at
innbyggere, kommune,
frivillig sektor, næringsliv og
andre samarbeider om
utvikling av fellesskap,
sosialt miljø og fysiske
omgivelser på et avgrenset
sted. Arbeidet baseres på
stedets egne forutsetninger.
Oslo kommune har lang
erfaring fra slikt arbeid,
spesielt i Groruddalen.

Formannskapet i Skedsmo
kommune gjorde følgende
vedtak 26.11.14:
«Områdesatsingen på Skjetten
etableres som et tverrfaglig
prosjekt under rådmannen.
Områdesatsingen gjennomføres
i tett dialog med et bredt
spekter av befolkningen.
Områdesatsingen finansieres
gjennom kommunens ordinære
budsjett og der det er mulig
med eksterne prosjektmidler.»

Planen for områdesatsingen på Skjetten
Foreliggende plan er utviklet gjennom en bredt anlagt
prosess og vil tjene som styringsredskap for en fireårig
satsing 2017-2020. Mens mål og strategier som
hovedregel vil ligge fast, vil handlingsplanen rulleres årlig.
Det er et ønske at denne mobiliseringen kan gi innspill og
retning til framtidige nye, store prosjekter og satsinger i og
rundt området, hvor nye aktører kommer med.

Politikerne i Skedsmo
kommune har tatt initiativ til
en slik områdesatsing på
Skjetten.
Områdesatsingen skal
bidra til å utvikle og
synliggjøre de ressursene,
som finnes på Skjetten og
styrke samarbeid mellom
aktørene i området.
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2 Metode
Foreliggende plan er
resultatet av en bred
prosess med innbyggere og
medspillere på Skjetten.
Skedsmo kommune har
deltatt aktivt i arbeidet.
Rådmannen oppnevnte
«Team Skjetten16» som har
fungert som prosjektstyre
for planarbeidet.
Team Skjetten har stått for
invitasjonen til verksteder,
oppsummering av
innspillene fra verkstedene
og for sammenstillingen av
den første versjonen av
planen for
områdesatsingen. Team
Skjetten16 har dermed
fungert som
områdesatsingens
«interimsstyre».

Det har vært gjennomført to
verksteder med følgende tema:





Dagens situasjon på
Skjetten, med områdets
sterke og svake sider
Målbildet - dit vi vil
Prioritering av tiltak og
aktiviteter
Organisering og ledelse
av områdesatsingen

Disse har vært med:

Styringsgruppe/Team
Skjetten16
Anne-Berit Haavind: Skedsmo kommune,
kommunaldirektør kultur
Asgeir Spange Brekke: Fellesorganet for
Skjettenbyen, styreleder
Fahim Naeem: FAU Stav skole, leder
Pakistansk kulturforening
Skedsmo
Geir Farstad Pettersen: Skedsmo kommune, rektor
Skjetten skolen
Jim Asphaug: Skjetten sportsklubb AIL,
styreleder
Øyvind D. Lesjø: Skedsmo kommune,
senioringeniør/tidligere
konst. Plan og næringssjef

Skedsmo kommune har utarbeidet et faktanotat om
Skjetten, som følger som vedlegg til planen.
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Deltakere i verksteder
Aleksander Woldseth: ungdomsrepresentant
Amalie Renate Beck: ungdomsrepresentant
Amir Keyani: Skedsmo kommune, leder for
Skjetten fritidssenter (Jolly)
Bjørg Borch: Skedsmo kommune,
læringsmiljøteamet
Dagfinn Jensen: Fellesorganet for Skjettenbyen, leder
miljøutvalget
Danshiya Saint Johns: ungdomsrepresentant
Erik Eriksson: Skjetten senter, daglig leder Meny,
leder senterforeningen
Hege Broks: Klubben Skjetten skole, leder
Inger-Lise Mortensen: Skjetten pensjonistforening, leder
Kristoffer Holm: Skjetten Aktivitetsvel, leder
Kjersti Borud: Skjetten kommune, rektor Gjellerås
skole

Mariam Zalmai: ungdomsrepresentant
Mariam Naeem: Pakistansk kulturforening Skedsmo,
styremedlem
Mia Helene Jacobsen: ungdomsrepresentant
Mobena Hussain: Pakistansk kulturforening Skedsmo,
styremedlem
Nina Langfelt: Skedsmo dialog, Akershus teater
Pål Hellerud: Gjellerås skole, FAU-leder
Pål Thoreid: Skedsmo kommune, idrettskonsulent
Roger Olsen: Fellesorganet for Skjettenbyen,
vaktmester
Rune Moen Holmen: Skedsmo kommune,
læringsmiljøteamet
Trara Monchaisawat: ungdomsrepresentant

Sekretariat/Prosjektledelse
Marianne Larsen: Skedsmo kommune
Anne–Britt Ruderaas: Maximite AS
Øyvind Huuse: Maximite AS

5

3 Avgrensning av
området
Områdesatsingen for
Skjetten har en geografisk
avgrensing som illustrert på
bildet.

er viktige for beboerne på
Skjetten, derfor vil ikke en slik
avgrensing være helt absolutt.

Innsatsområdet består av
to hovedområder:
Skjettenbyen og Gamle
Skjetten. Mellom disse ligger
Skjettensenteret, Gjellerås
og Stav. På vestsiden av
Bråteveien ligger

Figur 1 Avgrensing for områdesatsingen i Skjetten

Melbyjordet. Dette er tatt
med i områdesatsingen
fordi det her er avsatt et
område til idrettsanlegg.
Det er også andre områder
utenfor denne
avgrensingen som både er
en del av Skjetten og som
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4 Noen fakta om
Skjetten
Befolkningen på
Skjetten
Innenfor innsatsområdet
bor det ca. 6 000
mennesker.
Statistikken viser at
alderssammensetningen på
Skjetten ikke skiller seg
merkbart fra andre
områder i kommunen. Vi
vet at det kan oppstå
opphopninger av enkelte
aldersgrupper i områder
som er bygget ut over kort
tid, uten at vi har
tilstrekkelige data til å
bekrefte at dette er tilfellet
på Skjetten. Dette er
imidlertid noe som går igjen
i de samtalene vi har hatt
med lokale aktører. Mange
hevder at befolkningen på

Skjetten blir eldre og flere peker
på at det er for få

tilbud til denne aldersgruppen,
både i form av boliger,
møteplasser og fritidsarenaer.
Kommunen har hatt en jevn
økning av innbyggere med
innvandrerbakgrunn. I 2015 var
ca 24 % av Skedsmos
befolkning er innvandrere og
norskfødte med to
innvandrerforeldre fra ØstEuropa, Asia, Afrika og LatinAmerika. Det er størst andel
innvandrere på Strømmen og
Skjetten. Flere av aktørene på
Skjetten fremhever behovet for
tverrkulturelle arenaer for å
fremme integrering.

Befolkningen på Strømmen og Skjetten har lavere
utdanning enn kommunens øvrige befolkning. Utdanning
er et utgangspunkt for gode levekår gjennom arbeid og
inntekt. Utdanning fremmer helse i form av gode
levevaner, mestringsevner og sosial tilhørighet.
Det er få lavinntektshusholdninger på Skjetten, og det er
ikke høyere arbeidsledighet på Skjetten enn i kommunen
for øvrig.
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Fritidstilbud, skoler og
barnehager
Skjetten kjennetegnes av
stort lokalt engasjement
gjennom frivillige lag og
foreninger, og området har
flere sterke organisasjoner.
Særlig står musikk- og
idrettsmiljøet sterkt, og har
gjort det i lang tid.
Oversikten over lag og
foreninger på Skjetten viser
både bredde og omfang.
På Skjetten fritidssenter er
det kommunale fritidstilbud
til barn og ungdom.
Området har to
barneskoler, Skjetten skole
og Gjellerås skole og en
ungdomsskole, Stav skole.
Noen elever fra den
sørligste delen av området
går på ungdomsskole på
Bråtejordet som ligger
utenfor innsatsområdet.
Både Skjetten skole og Stav
skole har innføringsklasser.

Det innebærer at det kommer
elever til disse klassene fra hele
kommunen.

byggesystem, med muligheter for om- og påbygging og
boligområdet har klare skiller mellom myke trafikanter og
biltrafikk.

Det er 4 kommunale og 3
private barnehager innenfor
innsatsområdet, og flere
barnehager rundt
innsatsområdet.

Skjetten ligger i randsonen av det såkalte LSK-triangelet
som er det vedtatte området for fortetting og byutvikling i
Skedsmo kommune. Vi vet lite om hvordan en slik
plassering kan påvirke området. Store utbygginger og
endringer i nærområdene kan plassere Skjetten litt i
skyggen.

Boliger og boligområder
Skjetten er et etablert
boligområde, med særegen
blokk- og rekkehusbebyggelse
samt noe eneboligbebyggelse.
Området er i hovedsak blitt
bygget ut i to omganger (50tallet og 60-70-tallet). Det har
vært få store utbyggingsprosjekt som har preget den
fysiske utviklingen av området
etter den tid.

I eksisterende planer legges det ikke opp til noe større
fortetting innenfor innsatsområdet, men utenfor
innsatsområdet er det avsatt nye områder til bebyggelse.
Innsatsområdet har 12 borettslag som utgjør til sammen
1052 rekkehusleiligheter og 750 blokkleiligheter.
Andelen leide boliger er lav på Skjetten. Mange av de
som leier bolig, gjør det av Skedsmo kommune.

Skjettenbyen representerer
banebrytende norsk arkitektur
fra 60-70 årene. Boligene er
modulbaserte i et prefabrikkert
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Møteplasser
Grøntplanen1 for
kommunen viser at det er
relativ god, men
varierende, tilgang på
grøntområder i
innsatsområdet.
Skjettenbyens raviner har i
dag en ensartet
vegetasjon på de fleste
steder. Grøntplanen tar til
orde for oppgradering som
gir grøntarealene
mer variert karakter.

aktivitet. Uorganisert idrett er
fordelt på mindre anlegg rundt i
Skjetten området.

Det er få møteplasser til ikkeidrettslig aktiviteter i
innsatsområdet.
Det finnes noen lokaler til utleie
for lag og foreninger, men flere
aktører peker på stort behov for
flere møteplasser både
innendørs og utendørs.

Det er flere lekeplasser på
Skjetten og speiderne har
etablert en
bålplass/gapahuk i ravinen
nord for Alingsåsveien.

Det er mange idrettsarenaer i innsatsområdet.
Idrettsområdet ved
Gjellerås samler mange
aktiviteter og er i flittig bruk,
i all hovedsak til organisert
Grøntplan for Skedsmos
byggesone vedtatt 10.10.2012
1
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5 Målbildet

«Når områdesatsingen er gjennomført, og alle
innbyggerne er invitert til å delta, går det rykter om
AKTIVE SKJETTEN som et spennende område med




sterkt samhold og stolthet og hvor innbyggerne yter
litt ekstra
et attraktivt senter
mange oppgraderte uteområder mellom boligene»

Dette er målbildet slik deltakerne i planprosessen formulerte
det høsten 2016.
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6 NÅ-situasjonen på
Skjetten
I dette kapittelet beskriver
vi både områdets fortrinn
som skal tas vare på og
videreutvikles og områdets
svakheter som bør
forbedres.

EN MANGFOLDIG OG
ENGASJERT
BEFOLKNING

Det er et stort lokalt
engasjement med mange
organisasjoner og stor frivillig
innsats, særlig innenfor idretten.
Samtidig ser vi behov for en
bedre organisering og
samordning av ulike initiativer.
Det mangler noen som kan
ivareta og koordinere det
engasjementet som finnes i
befolkningen. Det finnes heller
ingen samordnet markedsføring
av de mange lokale tilbudene.

Området har en
mangfoldig befolkning som
føler sterk tilhørighet til
Skjetten. Flere flytter tilbake
når de er ferdig med
utdannelse, og mange av
de eldre på Skjetten har
bodd her hele livet, eller
flyttet hit da de etablerte
seg.
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DET ER GODT Å BO PÅ
SKJETTEN
På Skjetten er det et
mangfoldig bomiljø med
både eneboliger, rekkehus
og blokker. En stor andel av
de som bor på Skjetten eier
egen bolig. Det er flere
velforeninger og et godt
samarbeid mellom
borettslagene som er
organisert i Fellesorganet
for Skjettenbyen.
Nærmiljøet oppleves som
trygt og området fremstår
som velholdt og ryddig.
Skjetten har en sentral
beliggenhet. Det er kort vei
til alt og relativt gode
kommunikasjoner, selv om
det kunne vært noe bedre
tilbud på kveldstid.
Noen har pekt på at
Skjetten har et svakt
omdømme, og mange
kjenner munnhellet «2013 Ghetto Skjetten». Imidlertid

er det hverken høyere
arbeidsledighet eller mer
barnefattigdom her enn andre
steder i kommunen, noe som
tilsier at det er en etablert og
stabil befolkning.

SKOLENE
Skjetten har gode skoler og
mange er opptatt av at skolene
skal være viktige aktører i
områdeutviklingen. Det er
ønsker om et bredere
samarbeid mellom skolene.

ET ØNSKE OM FLERE MØTEPLASSER
Med Skjettensenteret har befolkningen et nærsenter med
mange tjenester, men flere etterlyser samlings/aktivitetsarenaer i sentrum for personer i alle aldre med
for eksempel bibliotek, kafe, kulturtilbud, mv.
Det finnes ikke noe «torg» på Skjetten. Plassen foran
senteret benyttes til parkering.
Med unntak av fritidsklubben Jolly, som flere mener ligger
usentralt plassert, er det få tilbud til ungdom. Det finnes få
eller ingen møteplasser for ikke organisert aktivitet for
denne aldersgruppen.

BEHOV FOR FORBEDRING AV UTE-OMRÅDENE
IDRETT
Det er et aktivt idrettsmiljø på
Skjetten med flere gode
idrettsanlegg og lekeplasser.
Det er ønsker om flere
aktivitetsplasser og
treningsapparater utendørs
med plass også for den ikke
organiserte idretten.

Skjettenområdet består av flere grøntdrag og er preget
av et spesielt ravinelandskap. Flere av grøntområdene er
imidlertid dårlig utnyttet og utilgjengelige. De gror igjen
og er preget av ensartet vegetasjon.
Det er behov for flere snarveier mellom boligområdene
på Skjetten, samt et ønske om at det etableres snarveier
og belysning som gjør det lettere å bevege seg på kryss
og tvers. Flere ønsker seg mer kunst og utsmykning.
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7 Strategier
I områdesatsingen er det
valgt to strategier som
peker fra dagens situasjon
til målet.

Møteplasser for alle
Skjetten trenger et
velfungerende sentrum og
områdesatsingen vil
prioritere tiltak i og rundt
Skjettensenteret som styrker
senteret som områdets
møteplass for alle. Tiltak
som utløser innsats både fra
innbyggerne og
virksomhetene på senteret
vil bli prioritert.

Satsingen vil prioritere tiltak hvor
innbyggerne, sammen med
andre medspillere, lager gode
møteplasser for fellesskap og
aktivitet ute.
Områdesatsingen vil prioritere
tiltak hvor viljen til egeninnsats
er stor.
Skjetten kommune er en viktig
medspiller.

Aktiviteter for mer
fellesskap
Områdesatsingen vil prioritere
støtte til aktiviteter hvor mange
kan delta og som bygger
fellesskap, nettverk og stolthet.
Aktiviteter som har stor
egeninnsats vil bli prioritert.
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8 Organisasjon
Områdesatsingen skal ha
en organisering som
mobiliserer innbyggere på
Skjetten sammen med
andre medspillere.
Organisasjonen må ha
gjennomføringsevne og
vise til resultater. Med
erfaring fra tidligere
områdesatsinger legges
det opp til organisering som
vist i figuren under.
Skedsmo kommune

Team Skjetten

Programkoordinator

Ledere av delprosjekter
m prosjektgrupper

Oppdragsgiver:
Skedsmo kommune v.
kommunestyret
Prosjekteier:
Skedsmo kommune v
rådmannen
Mandat: Skedsmo kommune
godkjenner planen for
områdesatsingen, etter forslag
fra Team Skjetten. Kommunen
stiller økonomiske og faglige
ressurser til disposisjon.
Kommunen skal motta årlig
rapport om hvordan satsingen
utvikler seg, sammen med plan
for kommende år.
Team Skjetten:
Sammensettes slik:
-Fellesorganet Skjettenbyen
-Skjetten sportsklubb AIL
-Pakistansk kulturforening
-Ungdomsrepresentant
-Skedsmo kommune med 3
representanter, hvorav en
rektor fra skolene i området.

Mandat: Team Skjetten er områdesatsingens styre med
det totale prosjektansvaret; for måloppnåelse og for å
revidere og iverksette planen for områdesatsingen på
vegne av eier. Team Skjetten forvalter områdesatsingens
budsjett og har fullmakter til å disponere ressursene i tråd
med planens strategier, og i et bredt samspill med
innbyggerne i området
Leder av Team Skjetten: Team Skjetten velger selv sin
leder som er prosjektansvarlig og rapporterer til eier.
Programkoordinator: Engasjeres i prosjektstilling for 2 år,
med mulighet for forlengelse til områdesatsingen
avsluttes.
Mandat: Programkoordinator er operativt ansvarlig for
gjennomføring av områdesatsingen og sekretær for
styret. Programkoordinator engasjeres av, og har
ansettelsesforhold i, Skedsmo kommune.
Programkoordinator rapporterer faglig til Team Skjetten
ved styreleder.
Delprosjektledere: For hvert av prosjektene oppnevnes
det egne delprosjektledere som rapporterer til
programkoordinator. Det etableres egne prosjektgrupper
med bred representasjon fra innbyggere i området
Styring og kommunikasjon: Satsingen skal bruke
«Prosjektveiviseren» fra Difi som prosjektstyringssystem. Det
skal legges stor vekt på informasjon og kommunikasjon i
satsingen. Egen kommunikasjonsplan skal utarbeides.
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9 Handlingsplan 2017
og budsjett
2017 er satsingens første av
til sammen fire år.
I det første året må man
både iverksette enkle og
synlige tiltak og planlegge
mer langsiktige prosjekter.

Strategi møteplasser
1. Treffpunkt
Mål: Lage en møteplass for
alle – fort!
Innhold: Det innledes
samtaler med eierne av
Skjettensenteret om
etablering av
prosjektkontor og
møteplass. Det lages skisse
til planløsning og aktiviteter.
Innredning og oppstart.

Hvem: Det etableres egen
prosjektgruppe for tiltaket,
Ramme: Det stilles kr 200.000 til
rådighet for planlegging og
gjennomføring,

3. Et lysende eksempel! (forprosjekt)
Mål: Etablering av trygg og vakker belysning
Innhold: Ses sammen med prosjektet over. Det
gjennomføres trygghetsvandring og prosjektering.
Hvem: Egen prosjektgruppe, kommunens
plankompetanse og innleid prosjekteringshjelp.

2. Skjetten på kryss og tvers
(forprosjekt)
Mål: Etablering av snarveger for
gående og syklende som
binder Skjetten sammen.
Innhold: Gjennomføring av
«innbyggertråkk» og senere
forprosjektering.
Hvem: Egen prosjektgruppe,
kommunens plankompetanse
og innleid prosjekteringshjelp.
Ramme: Det stilles 150.000 til
rådighet for planleggingsfasen,

Ramme: Det stilles 150.000 til rådighet for
planleggingsfasen.

4. Aktiv – ute
Mål: Kortsiktig; etablering av plasser for aktivitet utendørs.
Langsiktig; en helhetlig plan for oppgradering av
aktivitetsområder med vekt på å ta ut potensialet i
ravinedalene.
Innhold: Sette opp utendørs
treningsapparater/klatrevegg. Lage forstudie for
tydeliggjøring av den langsiktige opparbeidingen av
ravineområdene slik at brede hensyn ivaretas;
innbyggere, grunneiere og miljø.
Hvem: Egen prosjektgruppe
Ramme: 300.000 til innkjøp av apparater, 50.000 til
forstudie og 250.000 til prosjektering og gjennomføring
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Strategi aktiviteter
5. Skjetten – event
Mål: Gjennomføring av
arrangementer som er
felles for alle på Skjetten.
Arrangementene skal bidra
til stolthet, inspirasjon og
tilhørighet.
Innhold: Planlegging og
gjennomføring,
Hvem: Egen
prosjektgruppe, forankret i
skole, Jolly og idretten, som
alle er jubilanter i 2017.
Ramme: kr 400.000

finnes og mobilisere til
samarbeid.
Koordinator bør ha base på
Skjettensenteret, som også kan
brukes som innbyggerkontor og
møtested for lag og foreninger.
Dette kan bli et godt sted å
stikke innom og en rugekasse
for samhold og gode ideer.

BUDSJETT 2017

Ramme: 1.000.000

Treffpunkt

kr

200.000

Skjetten på kryss og tvers

kr

150.000

Et lysende eksempel

kr

150.000

Aktiv ute

kr

600.000

Skjetten-event

kr

400.000

Koordinering

kr 1.000.000

Sum

kr 2.500.000

For gjennomføring av flere av prosjektene, etter
prosjekteringsfaser, er det mulig å søke ekstern
finansiering.

Koordinering
Det opprettes stilling som
koordinator av satsingen.
Koordinator skal både
sørge for gjennomføringen
av handlingsplanen, legge
til rette for markedsføring
av tilbudene som allerede
16

TILTAK SOM KAN PRIORITERES I
SKJETTEN SENTRUM/SENTERET,
«A»

TILTAK SOM KAN PRIORITERES I UTEOMRÅDENE

I løpet av arbeidet med
denne planen er det
kommet opp mange ideer
til tiltak og aktiviteter. Vi tar
med alle innspillene her, slik
at de kan fungere som en
idebank for satsingen
videre. – Og mest
sannsynlig kommer det til å
komme mange flere.

Bibliotek (muligens som en del
av et større all-aktivitetshus)

”B” blir en park med en samlingsplass

Amfi

”C” får Klatrevegg og utendørs treningsapparater

Så er det opp til Team
Skjetten og innbyggerne å
gjøre gode prioriteringer.

Kafé med kulturelle innslag
(som ”open mic”)

10 Idebank

Bokstavkodene refererer
seg til illustrasjon på neste
side.

Bedre belysningen rundt
senteret og ved skoleveien
Aktivitetshus
Utvidelse av bakeriet og
åpningstidene

Godt utformet trapp ”D”, muligens med lys og lyd for
å gi kunstnerisk utforming. Trappen kan eventuelt bli
en del av amfiet i sentrum.
Turveier gjennom ”B”, ”E”, ”F” og ”G”. Dette krever
generell rydding av ravinedalene.

Vennskapsbenk

”G”, ”H” og ”E” får aktivitetsanlegg for flere
aktiviteter som parkour, fotballbinge mv. Disse bindes
sammen av belyste turveier.

Salamanderstatue

”I” får Idrettspark

Flere ideer:
Flytte parkeringsplassen

Bedre belysning, muligens med kunstnerisk utforming,
i hele Skjetten.

Treningssenter
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Flere ideer:
B Utegrill, benker
og bord.
Lekeplass for
barna
C Klatrevegg
Uteapparater
(trenging)
Park
Samlested
D Trapp
E Minigolfbaner
Bordtennisbord
F Frisbeeanlegg
G Fotballbinge
H Parkouranlegg

J Hellaveien: få lyst opp
gaten
og et bedre skille mellom
bilvei
og fotgjengergang
K Bocciabane tilgjengelig
for alle
aldersgrupper og
rullestoltilgjengelig
L Lekeplass
M Fotgjengerundergang
N Hundelufteplass/gård
O Salamanderstatue
P Oppgradering av
aktivitetsområde
Bandøvingslokaler og
utescene

I Idrettspark
Kulturtilbud

Illustrasjon over Skjetten med bokstavkoder

18

IDEER TIL MULIGE
ARRANGEMENTER

- Det bør gjøres en tydelig
markering av at
Skjettensatsingen er i
gang. Kommunikasjonen
rundt satsingen er svært
viktig slik at vi skaper et
bredt engasjement.
- Lokale krefter som lager
en ”Skjetten dag” med
marked og
underholdning.

holdes en tegnekonkurranse
av salamanderstatue på
skolene og vinneren kåres på
festivalen.
- Issalamander.
- Olabilløp
- Ravineløp
- Fotballturnering: De forskjellige
grendene i bygda konkurrerer
og må ha en spesiell
sammensetning for å delta
alder, kjønn, mv.

- Fellesarrangement med
julegrantenning og
julemarked på Skjetten
senteret.
- I 2017 lages det en stor
kombinasjon av flere
jubileer (20 år, 30 år og 40
år). Jubileet er flerkulturelt
med mat fra alle nasjoner
og diverse turneringer.
- Rockefestival med musikk,
mat og marked. Utdeling
av ”Skjettenprisen”. Det
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