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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, og politikerne i
Lillestrøm kommune
viderefører denne
satsingen.
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 2020 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. Det
har blitt bevilget totalt 8
millioner kroner til å
gjennomføre prosjekter for hele
perioden.
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2 Metode
Handlingsplanen for 20172020 er resultatet av en
bred prosess med
innbyggere og medspillere
på Skjetten. Tidligere
Skedsmo kommune har
deltatt aktivt i arbeidet.
Rådmannen i Skedsmo
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.

Styringsgruppa 2020
Asgeir Spange Brekke: Fellesorganet for
Skjettenbyen, styreleder
Mariam Naeem: Pakistansk kulturforening
Skedsmo
Danshiya Saint Johns: Ungdomsrepresentant
Mariam Zalmai: Ungdomsrepresentant
Mithunan Siva: Ungdomsrepresentant
(vara)
Amir Keyani: Lillestrøm kommune,
enhetsleder barn og unge
Øyvind Daaland Lesjø: Lillestrøm kommune,
avdelingsleder strategi og
analyse
Geir Farstad Pettersen: Lillestrøm 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.
Lillestrøm kommune

Styringsgruppe

Prosjektleder

Ledere av delprosjekter
m prosjektgrupper

Oppdragsgiver:
Tidligere Skedsmo kommune v.
kommunestyret var
oppdragsgiver ved oppstart.
Dette er overdratt til Lillestrøm
kommune etter
sammenslåingen.

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

Prosjekteier:
Lillestrøm kommune v
kommunedirektør

Leder av styringsgruppa: Styringsgruppa velger selv sin
leder som er prosjektansvarlig og rapporterer til eier.

Mandat: Kommunen stiller
økonomiske og faglige ressurser
til disposisjon. Kommunen skal
motta årlig rapport om hvordan
satsingen utvikler seg, sammen
med plan for kommende år.
Styringsgruppe:
Sammensettes slik:
-Fellesorganet Skjettenbyen
-Skjetten sportsklubb AIL
-Pakistansk kulturforening
-Ungdomsrepresentant
-Lillestrøm kommune med 3
representanter, hvorav en
rektor fra skolene i området.

Prosjektleder: Engasjeres i prosjektstilling for 2 år, vedtatt
utvidet til å omfatte hele prosjektperioden.
Mandat: Prosjektleder er operativt ansvarlig for
gjennomføring av områdesatsingen og sekretær for
styret. Prosjektleder engasjeres av, og har
ansettelsesforhold i, Lillestrøm kommune. Prosjektleder
rapporterer faglig til styringsgruppa ved styreleder.
Delprosjektledere: For hvert av prosjektene oppnevnes
det egne delprosjektledere som rapporterer til
prosjektleder. 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
Områdesatsingen for

å utvide innsatsområdet slik at

Skjetten har en geografisk

det også inkluderer «området

avgrensing som illustrert på

øst for Nordbyveien, f.o.m.

bildet.

COOP-tomta til og med

Innsatsområdet består av

Solvangen».

to hovedområder:
Skjettenbyen og Gamle
Skjetten. Mellom disse ligger
Skjettensenteret, Gjellerås
skole og Stav
ungdomsskole. På
vestsiden av Bråteveien
ligger Melbyjordet. Dette er

Det er også andre områder
utenfor denne avgrensingen
som både er en del av Skjetten
og som er viktige for beboerne
på Skjetten, derfor vil ikke en slik
avgrensing være helt absolutt.

området er tatt med i
satsingen fordi det her er
avsatt et område til
idrettsanlegg.
Kommunestyret i Skedsmo

Figur 1 Avgrensing for områdesatsingen i Skjetten

fattet vedtak 14.12.2016 om
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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.
Lillestrøm 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 2020
og budsjett
2020 er områdesatsingens
fjerde år og vi er inne i
innspurten av satsingen.
De første årene satset man
på å iverksette enkle og
synlige tiltak, samt
planlegge mer langsiktige
prosjekter. Prosjektene i
handlingsplanen for 2020 er
en videreføring av disse
tiltakene, samtidig som det
igangsettes nye prosjekter
basert på innspill og behov
som har kommet frem
gjennom kartlegginger og
medvirkningsprosesser med
innbyggerne.
I tillegg til disse prosjektene
fullføres tiltak som er
igangsatt i 2019.

Strategi møteplasser
1. Treffpunkt
Mål: Lage gode møteplasser
der lokalbefolkningen kan
bygge nettverk og engasjere
seg i lokale aktiviteter og tiltak.
a) Prosjektkontor
Innhold: Prosjektkontoret utenfor
Skjettensenteret skal fungere
som et knutepunkt mellom
prosjektledelsen og
innbyggerne, og kontor for
prosjektgruppene. Dette
videreutvikles som knutepunkt
for informasjon og medvirkning
innen satsingen.
Hvem: Prosjektkoordinator for
områdesatsingen og
delprosjektledere
Ramme: 60 000 kr

b) Granneveien 40
Innhold: Drift av lokaler for lag, foreninger og alle som
ønsker å drive med frivillig arbeid. Granneveien 40 skal
fungere som et aktivitetshus i lokalmiljøet.
Hvem: Prosjektleder, delprosjektledere og representanter
fra foreningene som benytter lokalene.
Ramme: 100 000 kr
c) Granneveien 40 – utearealer
Innhold: Opparbeide utearealer utenfor Granneveien 40;
planering, bord og benker, beplantning
Hvem: Delprosjektleder og representanter fra foreningene
som benytter lokalene
Ramme: 200 000 kr
d) Fritidsklubben Jolly – utearealer
Innhold: Opparbeide utearealer utenfor fritidsklubben,
med fokus på aktive møteplasser for ungdom
Hvem: Delprosjektgruppe, med representanter fra
fritidsklubben
Ramme: 200 000 kr
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e) Lørdagsåpen skole
Innhold: Stav skole er åpen
hver lørdag, der lokale
foreninger fyller rommene
med aktiviteter, rettet mot
ulike aldersgrupper,
interesser og ferdighetsnivå.
Hvem: Prosjektleder,
delprosjektleder, og
representanter fra lokale
foreninger.
Ramme: 100 000 kr
e) Park
Innhold: Etablere en park
på gresset mellom
Riihimäkiveien og
Tårnbyveien, inntil
treningsparken.
Opparbeide området med
sitteplasser og beplantning.
Hvem: Delprosjektgruppe
Ramme: 1 000 000 kr

2. Skjetten på kryss og tvers
Mål: Etablere snarveier for
gående og syklende som
binder området sammen.
Prosjektene skal bidra til å gjøre
de grønne områdene mer
tilgjengelige og brukbare, samt
synliggjøre det biologiske
mangfoldet som er kartlagt i
ravinedalene.
a) Natursti
Innhold: Lage natursti i «skogen»
mellom Tårnbyveien og
Alingsåsveien, sette opp info
om hva som finnes av sjeldne
arter.
Hvem: Delprosjektgruppe
Ramme: 150 000 kr

Innhold: Lyssette under broene
Hvem: Delprosjektgruppe
Ramme: 500 000 kr

b) Belysning ved aktivitetsområdene
Innhold: Lyssette ved aktivitetsområdene
Hvem: Delprosjektgruppe
Budsjett: 100 000 kr

4. Aktiv – ute
Mål: Etablere plasser for aktivitet utendørs
a) Rehabilitering av nærmiljøanlegg
Innhold: Rehabilitere sandvolleyballbanen i
Glostrupdumpa og basketballbanen i Karisdumpa
Hvem: Delprosjektgruppe

3. Belysning

Ramme: 500 000 kr

Mål: Etablering av trygg og
vakker belysning.
a) Belysning under broene
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b) Aktivitetsområde Gamle
Skjetten / Skjetten skole
Innhold: Etablere et
aktivitetsområde for barn
som kan benyttes både i
skolens åpningstid og på
fritiden
Hvem: Delprosjektgruppe, i
samarbeid med FAU

Strategi aktiviteter
5. Skjetten – event
Mål: Gjennomføring av
arrangementer som er felles for
alle på Skjetten.
Arrangementene skal bidra til
stolthet, samhold og tilhørighet.
Totalt budsjett: 290 000 kr

Innhold: Etablere et
aktivitetsområde for barn
som kan benyttes både i
skolens åpningstid og på
fritiden
Hvem: Delprosjektgruppe, i
samarbeid med FAU
Ramme: 500 000 kr

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med
borettslagene
Ramme: 20 000 kr
Idrettsdag
Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med idrettslagene
Ramme: 20 000 kr
Julegrantenning

Ramme: 500 000 kr
c) Aktivitetsområde
Skjettenbyen / Gjellerås
skole

Sankthansfeiring

Barnas dag: aktiviteter for
barnefamilier utenfor
Skjettensenteret
Hvem: Delprosjektgruppen
Ramme: 60 000 kr

2013- festen: kulturfestival

Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med
borettslagene
Ramme: 20 000 kr
Ungdomskonsert
Hvem: Delprosjektgruppe, i samarbeid med
demokratigruppa
Ramme: 170 000 kr

Hvem: Prosjektgruppe
bestående av representanter
fra lag, foreninger
Ramme: Midler er avsatt i 2019
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Koordinering
Det har blitt opprettet en
stilling som prosjektleder for
satsingen, med
ansettelsesforhold på
kommunalområde kultur i
Lillestrøm kommune.
Prosjektleder har ansvar for
gjennomføringen av
handlingsplanen, skal
legge til rette for
markedsføring av tilbudene
som allerede finnes og
mobilisere til samarbeid.
Det er også engasjert en
prosjektmedarbeider i 20%
stilling, som har ansvar for
arrangementer og
møtesteder.

BUDSJETT 2020
Treffpunkt

kr

1 600 000

Skjetten på kryss og tvers

kr

150 000

Belysning

kr

750 000

Aktiv ute

kr 1 500 000

Skjetten-event

kr

Sum

kr 3 200 000

280 000

Det søkes også eksterne midler
til flere av delprosjektene i
handlingsplanen.
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