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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.
Dette er inspirert av andre
kommuners satsinger, blant
annet Oslo kommune har
lang erfaring fra slikt arbeid,
spesielt i Groruddalen.
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.
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
Planen for områdesatsingen 2017-2020 inneholder mål og
strategier som vil ligge fast for hele perioden, samt en
handlingsplan for 2017. Denne planen er utviklet gjennom
en bredt anlagt prosess og vil tjene som styringsredskap
for hele perioden.
Handlingsplanen for 2018 vil inneholde et sammendrag
av planen for hele perioden og presentere prosjektene
som skal satses på dette året.
Det er et ønske at denne mobiliseringen som kommer
gjennom områdesatsingen kan gi innspill og retning til
framtidige nye, store prosjekter og satsinger i og rundt
området, hvor nye aktører kommer med.

Kommunestyret i Skedsmo
kommune vedtok 14.12.2016
«Aktive Skjetten» Plan for
områdesatsing 2017-2020 og
det ble bevilget 2.500.000 kr til å
gjennomføre prosjektene som
er beskrevet i planen.
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2 Metode
Handlingsplanen for 20172020 er resultatet av en
bred prosess med
innbyggere og medspillere
på Skjetten. Skedsmo
kommune har deltatt aktivt
i arbeidet.
Rådmannen oppnevnte
«Team Skjetten16» som
fungerte som
områdesatsingens
«interimsstyre». Team
Skjetten 16 har stått for
invitasjonen til verksteder,
oppsummering av
innspillene fra verkstedene
og for sammenstillingen av
den første versjonen av
planen for
områdesatsingen.

I planen for områdesatsingen
2017-2020 ble det vedtatt at
styringsgruppa skulle ha
følgende sammensetning:
- Fellesorganet Skjettenbyen
- Skjetten sportsklubb AIL
- Pakistansk kulturforening
- Ungdomsrepresentant
- Skedsmo kommune med 3
representanter, hvorav en
rektor fra skolene i området.
Styret konstituerte seg selv på
første styringsgruppemøtet.
Asgeir Spange Brekke ble valgt
til styreleder. Marianne Larsen
fungerte som styrets sekretær
frem til prosjektleder ble ansatt.
Fra 1. juni 2017 har Elin Seim
vært ansatt som prosjektleder/koordinator for satsingen. Dette
er en toårig stilling med
mulighet til forlengelse ut
prosjektperioden.

Styringsgruppa/Team
Skjetten
Asgeir Spange Brekke: Fellesorganet for
Skjettenbyen, styreleder
Mariam Naeem: Pakistansk kulturforening
Skedsmo
Jim Asphaug: Skjetten sportsklubb AIL,
styreleder
Danshiya Saint Johns: Ungdomsrepresentant
Mia Helene Jacobsen: Ungdomsrepresentant
(Frem til august 2017)
Mariam Zalmai: Ungdomsrepresentant
(f.o.m. 29. august 2017)
Anne-Berit Haavind: Skedsmo kommune,
kommunaldirektør kultur
Øyvind Daaland Lesjø: Skedsmo kommune,
senioringeniør/tidligere
konst. Plan og næringssjef
Geir Farstad Pettersen: Skedsmo kommune, rektor
Skjetten skole
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3 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.
Prosjektkoordinator: Engasjeres i prosjektstilling for 2 år,
med mulighet for forlengelse til områdesatsingen
avsluttes.
Mandat: Prosjektkoordinator er operativt ansvarlig for
gjennomføring av områdesatsingen og sekretær for
styret. Prosjektkoordinator engasjeres av, og har
ansettelsesforhold i, Skedsmo kommune.
Prosjektkoordinator 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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4 Avgrensning av
området

utvide innsatsområdet slik at
det også inkluderer «området

Områdesatsingen for
Skjetten har en geografisk
avgrensing som illustrert på

øst for Nordbyveien, f.o.m.
COOP-tomta til og med
Solvangen».

bildet.
Innsatsområdet består av

Det er også andre områder

to hovedområder:

utenfor denne avgrensingen

Skjettenbyen og Gamle

som både er en del av Skjetten

Skjetten. Mellom disse ligger

og som er viktige for beboerne

Skjettensenteret, Gjellerås

på Skjetten, derfor vil ikke en slik

skole og Stav

avgrensing være helt absolutt.

ungdomsskole. På
vestsiden av Bråteveien
ligger Melbyjordet. Dette er
området er tatt med i
satsingen fordi det her er
avsatt et område til
idrettsanlegg.

Figur 1 Avgrensing for områdesatsingen i Skjetten

Kommunestyret fattet
vedtak 14.12.2016 om å
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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 Strategier
I områdesatsingen er det
valgt to strategier som
peker fra dagens situasjon
til målet.

Områdesatsingen vil prioritere
tiltak hvor viljen til egeninnsats
er stor.
Skjetten kommune er en viktig
medspiller.

Aktiviteter for mer
fellesskap
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.

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.

Satsingen vil prioritere tiltak
hvor innbyggerne, sammen
med andre medspillere,
lager gode møteplasser for
fellesskap og aktivitet ute.
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7 Handlingsplan 2018
og budsjett
2018 er områdesatsingens
andre av til sammen fire år.
Det første året satset man
på å iverksette enkle og
synlige tiltak, samt
planlegge mer langsiktige
prosjekter. I 2018 viderefører
man arbeidet med
prosjektene fra 2017, samt
forbereder videre utvikling
av området innenfor de
samme strategiene.

Innhold: Det er etablert et
prosjektkontor utenfor
Skjettensenteret. Dette fungerer
som et knutepunkt mellom
prosjektledelsen og
innbyggerne, og kontor for
prosjektgruppene. Dette skal
være et sted for utveksling av
ideer. Det må arbeides videre
med aktiviteter og tiltak for å
trekke Skjettens beboere til
kontoret.
Hvem: Prosjektkoordinator for
områdesatsingen og
delprosjektledere
Ramme: Midler ble innvilget i
planen for 2017, og disse vil bli
overført til 2018.

Strategi møteplasser
1. Treffpunkt
Mål: Lage en møteplass for
alle, et sted der man kan
knytte kontakt med
Skjettens befolkning.

2. Bibliotekløsning på
Skjettensenteret
Mål: Etablere en selvbetjent
bibliotekløsning på
Skjettensenteret, og
gjennomføre arrangementer

tilknyttet bibliotekets virksomhet som litteraturformidler.
Innhold: Etablere et minibibliotek på Skjettensenteret; et
bokskap og en døgnboks. Dette er en selvbetjent løsning
der brukerne kan låne, bestille og hente ut bøker og
andre medier. Gjennomføre diverse arrangementer i regi
av biblioteket; litterærlunsj, bokprat
Hvem: Prosjektkoordinator, delprosjektleder/konsulent,
Skedsmo bibliotek og Skjettensenteret.
Ramme: Det er søkt midler til dette prosjektet fra
kommunens innovasjonsfond (kr 1.260.000)
3. Skjetten på kryss og tvers
Mål: Etablering av snarveger for gående og syklende som
binder Skjetten sammen.
Innhold: Lage en helhetlig plan for utvikling av området,
basert på resultatene fra «barnetråkk» og innspill fra
befolkningen. Prosjektering av gang- og sykkelvei
gjennom en av ravinedalene.
Hvem: Egen prosjektgruppe, kommunens
plankompetanse og innleid prosjekteringshjelp.
Ramme: kr 300.000
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4. Et lysende eksempel!
Mål: Etablering av trygg og
vakker belysning.
Innhold: Ses sammen med
delprosjekt 3: Skjetten på
kryss og tvers. Prosjektering
og etablering av belysning.
Hvem: Egen
prosjektgruppe,
kommunens
plankompetanse og innleid
prosjekteringshjelp.
Ramme: kr 250.000 til
prosjektering, og kr 500.000
til etablering.
5. 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: Arbeide videre med en
helhetlig plan over den
langsiktige opparbeidingen av
ravineområdene slik at brede
hensyn ivaretas; innbyggere,
grunneiere og miljø. Etablere
flere plasser for aktivitet i
ravinedalene.
Hvem: Egen prosjektgruppe
Ramme: kr 500.000 til
prosjektering og gjennomføring
+ overføring av resterende
midler fra 2017.

Strategi aktiviteter
6. Skjetten – event
Mål: Gjennomføring av
arrangementer som er felles for
alle på Skjetten.
Arrangementene skal bidra til
stolthet, inspirasjon og
tilhørighet.
Innhold: Lage en
arrangementskalender for 2018.

Planlegging og gjennomføring av månedlige
arrangementer på og utenfor senteret.
Hvem: Egen prosjektgruppe, forankret i lag og foreninger
på Skjetten.
Ramme: kr 450.000

Koordinering
Det har blitt opprettet en stilling som koordinator av
satsingen, som har base på prosjektkontoret ved
Skjettensenteret. Prosjektleder/-koordinator har ansvar for
gjennomføringen av handlingsplanen, skal legge til rette
for markedsføring av tilbudene som allerede finnes og
mobilisere til samarbeid.
Ramme: Midler til dette er bevilget tidligere og disse
videreføres til 2018.

BUDSJETT 2018
Skjetten på kryss og tvers

kr

300.000

Et lysende eksempel

kr

750.000

Aktiv ute

kr

500.000

Skjetten-event

kr

450.000

Sum

kr 2.000.000
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For gjennomføring av flere
av prosjektene, etter
prosjekteringsfaser, er det
mulig å søke ekstern
finansiering. Flere av
prosjektene har
gjenstående midler fra
2017. Disse vil bli søkt
overført til 2018.

11

8 Idebank fra planen
2017-2020
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. Denne delen av
planen vil utvides og
endres etter hvert som
forslagene kommer inn og
prosjekter blir gjennomført.
Så er det opp til Team
Skjetten og innbyggerne å
gjøre gode prioriteringer.

Bokstavkodene refererer
seg til illustrasjon på neste
side.

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

TILTAK SOM KAN PRIORITERES I UTEOMRÅDENE

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

”B” blir en park med en samlingsplass

Amfi

”C” får Klatrevegg og utendørs treningsapparater

Bedre belysningen rundt
senteret og ved skoleveien
Aktivitetshus
Utvidelse av bakeriet og
åpningstidene
Kafé med kulturelle innslag
(som ”open mic”)

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:

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

Flytte parkeringsplassen
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
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IDEER TIL MULIGE
ARRANGEMENTER

- Lokale krefter som lager
en ”Skjetten-dag” med
marked og
underholdning.
- Fellesarrangement med
julegrantenning og
julemarked på Skjetten
senteret.

- Fotballturnering: De forskjellige
grendene i bygda konkurrerer
og må ha en spesiell
sammensetning for å delta
alder, kjønn, mv.

- Rockefestival med musikk,
mat og marked. Utdeling
av ”Skjettenprisen”. Det
holdes en
tegnekonkurranse av
salamanderstatue på
skolene og vinneren kåres
på festivalen.
- Issalamander.
- Olabilløp
- Ravineløp
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