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Forord
Denne rapporten er laget for å
dokumentere prosessen med å etablere
et lite, lokalt og sosialt boligbyggelag.
Det er sånn sett ikke en presentasjon av
Tøyen Boligbyggelag som sådan, men en
presentasjon av det arbeidet som har ledet
fram til stiftelsen av Tøyen Boligbyggelag
(TBBL), samt den første perioden etter
stiftelsen.

nabolag går sammen for å utvikle boliger. Kanskje kan små
lokale og sosiale boligbyggelag være en modell for denne type
boligutvikling i Norge?
Tøyen Boligbyggelag ser tilbake på den norske
boligbyggelagstradisjonen og kombinerer dette med internasjonal
inspirasjon. Vi håper at denne rapporten fra tidlig fase for TBBL
kan være et bidrag som bidrar til større interesse for beboer og
nabolagsdrevet boligutvikling også i Norge.
På slutten av rapporten viser vi skisser fra to mulighetsstudier.
En for et privat eid industribygg som skal transformeres i Arnljot
Gellines vei på Etterstad, og et for kommunalt eide Hagegate 30 på
Tøyen Torg.
God lesning

Når vi for eksempel omtaler visjoner og oppdrag så er ikke
dette en presentasjon av TBBL sin visjoner og oppdrag,
men et øyeblikksbilde fra hvordan vi har jobbet med disse
problemstillingene. Rapporten viser arbeidsprosesser og
-dokumenter som i utgangspunktet ikke er laget for å bli delt
som ferdige resultat. Men som vi håper kan gi et innblikk i
hvordan vi har jobbet og utfordringer vi har støtt på.
Målsetningen med publikasjonen er todelt. For det første
håper vi det har en allmenn interesse å få et innblikk i arbeidet
med å etablere et lokalt og sosialt boligbyggelag. Og at dette
innblikket kan være en forfriskende tilnærming til å tenke sosial
boligpolitikk og nye boligløsninger. For det andre så håper vi at
denne publikasjonen kan være et hjelpemiddel for andre som
ønsker å starte et lokalt og sosialt boligbyggelag. Vi har allerede
interesse for å etablere egne lokale boligbyggelag.
Internasjonalt så ser vi at “community led” og “collaborative”
housing er en tilnærming til boligutvikling som er i vekst.
I England kommer det for eksempel til uttrykk gjennom
nabotomtelag (Community Land Trust), I Tyskland som
byggegrupper (baugruppen). Og vi ser mange steder at det
dannes ulike former for små kooperativer der beboere og
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Bakgrunn
I 2016 ble Tøyen boligkonferanse
arrangert for første gang. Tanken bak
boligkonferansen var å løfte bolig høyere
Tøyen og områdeløft.

I forbindelse med boligkonferansen ble det arrangert en
verkstedserie som het “Bo på Tøyen i ti år til”. Bakgrunnen for
verkstedserien, og tittelen, var at under 50% av boligene på
Tøyen er eide1, mot nærmere 70% i byen som helhet og 80%
Tøyen enn i byen og landet generelt.
Leiekontrakter, både private og kommunale, er som oftest
korte med en løpetid på tre år. Det betyr at for over halvparten
av beboerne på Tøyen er det vanskelig å forutse en stabil
bosituasjon i mere enn tre år om gangen. Formålet med
verkstedserien var derfor å utforske strategier som kunne gjøre
det mulig å planlegge for en stabil bosituasjon for ti år fram i tid.
Verkstedene samlet en blanding av fagmiljø og nærmiljø
med interesse for sosial og nytenkende boligutvikling. De
seks verkstedene så på sosial boliginnovasjon, internasjonale
erfaringer, samskaping og medvirkning, regulering og utvikling
av nærmiljø. På det siste oppsummerende verkstedet spurte vi;
Hvordan kan folk på Tøyen selv skape nye boligløsninger? Det
var som svar på dette spørsmålet forslaget om å etablere et
lokalt og sosialt boligbyggelag kom.
Basert på dette ble det etablert en arbeidsgruppe med
deltakere som hadde vært med gjennom hele verkstedserien.

Det viste seg også at arbeidsgruppen var satt sammen av
personer som i tillegg til et personlig engasjement, sammen
også hadde en bred tverrfaglig relevant kompetanse.
Arbeidsgruppen besto av: Katja Bratseth (sosialantropolog),
Silja Haugen (sosialt arbeid), Ole Pedersen (sosial entreprenør)
Ali Nuur (lærer), Nora Hassel Mørch (arkitekt), Chris McCormick
(prosjektledelse), Gine Backer-Røed (arkitekt), Arild Eriksen
(arkitekt), Ida Tesaker Belland (urban designer), Hegeh
Storhamar (sosialt arbeid) og Lisa Angelica Barahona (arkitekt).
Etterhvert kom også Maiken Riis Eilertsen, Aurora Brekke og
Maiken Alm, (alle sosialantropologer) til i gruppen.
Arbeidsgruppen begynte arbeidet med boligbyggelaget januar
2017. Søknad til Husbankens kompetansetilskudd ble levert
01.03.2017 og innvilget 21.04 s.å.
Siden ideen ble unnfanget på slutten av 2016 avholdt vi 44
møter og aktiviteter. Etter stiftelse og ut 2019 er det avholdt
36 møter og aktiviteter. Med et gjennomsnitt på to timer per
aktivitet og 6 deltakere utgjør dette nærmere 1000 arbeidstimer
kun i møter og aktiviteter. I tillegg til dette kommer den
arbeidstiden som er gått med til individuelle arbeidsoppgaver.
Et totalt timebruk på 1500 frivillige arbeidstimer fra ide 2016 og
fram til 2020 er basert på dette et konservativt anslag.

1
Hva nå,Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo, s72, Ingar
Brattbakk og Aina Landsverk Hagen et.al, AFI, 2015
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Oppstart
Arbeidsgruppen startet med
oppstartsseminar 13 og 14 januar 2017.
oppdrag for å etablere en felles plattform
for videre arbeid.
Chris McCormick som har erfaring i prosjektledelse lagde en
dreiebok for et visjonsverksted over to dager.

dager. Øvelsene ga en plattform for å diskutere ideen om et
Samtidig som arbeidsgruppen gjennom intenst arbeid med de
ulike øvelsene også ble bedre kjent med hverandre.

Intern visjon
•
•

kvalitet i et bedre bymiljø

Internt oppdrag
•

Utvikle et medlemsbasert boligbyggelag for å jobbe fram
beboerstyrte ikke-kommersielle boligtilbud i Bydel Gamle
Oslo

•

Etablere en bærekraftig og demokratisk organisasjon som
er gøy å jobbe med og skaper tilgjengelige alternativer til
boligmarkedet gjennom involvering og samskaping.

Å utvikle boligtilbud som gir mulighet for sosial
boliginnovasjon og demokratisk byutvikling.

Eksternt oppdrag
Ekstern visjon

•

Tilby medlemskap i en organisasjon som tilbyr framtidige
boligløsninger med sosial bærekraft i fokus

•

Vi gjør boliginnovasjon i Bydel Gamle Oslo.

•

Å ta del i utvikling av sosiale boligtilbud i Bydel Gamle Oslo

•

Vi skaper (et ikke-kommersielt boligmarked) gjennom sosial
boligutvikling som utvider den norske modellen.

•

Tilby muligheten til å delta i sosial boligutvikling

•

Vi skaper et inkluderende boligtilbud

•

Skape nye boligtilbud med sosialt fokus
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Studietur
I oktober 2017 var 7 av medlemmene
fra arbeidsgruppen på en studietur
til Berlin og Hamburg. I Hamburg
besøkte vi boligutstillingen Iba Hamburg
og boligkooperativet Wohnprojekt
Ludwigstrasse.
I Berlin besøkte vi byggegruppen
Spreefeld som har bygget tre boligblokker
og Koloniestraße 57 som er en del av
Miethausersyndikat. Vi hadde også et
møte med arkitekten Florian Kohl som
tegnet en av blokkene i Spreefeld og
har arbeidet mye med byggegrupper og
nabolagsinitiativ. I tillegg til dette så vi på
boligprosjektet R50 samt nabolagshagen
Prinzessengarten.

Erfaringsdeling sammen med Florian Kohl fra Fatkohl

Spreefeld Koooperativ
Spreefeld består av 65 leiligheter i tre 7.-etasjers bygninger. Vi
ble vist rundt av en av beboerne og snakket med Florian Kohl
fra Fatkoehl Architekten. Dette er et prosjekt der man har klart å
bygge billig ved hjelpe av et enkelt byggesystem og selvbygging,
men likevel har fått inn utrolig mange gode kvaliteter.
Tomten ligger langs elva Spree i Berlin sentrum. Byggegruppen
som ble dannet i 2007 ønsket et alternativ til utvikling av
kontorbygg på tomten, og ville sikre at elvebredden ble åpen for
kjøpe tomten til markedspris fra kommunen. De brukte denne
med lån fra ideelle banker.
prosjektering og byggeprosess var førsteetasjene åpne rom
som de kalte for optionsraum (mulighetsrom). Dette var basert
på en ide om at beboerne selv, etter at byggene var tatt i bruk,
ville ha en bedre forståelse av behov og hva de skulle bruke
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tatt i bruk som et stort fellesverksted som de fort fant ut var
nødvendig da prosjektet innebar en stor grad av selvbygging
i ferdigstilling av leilighetene. Et rom ble felles kjøkken og
fellesrom for beboere og nabolag, mens de siste rommen ble
barnehage og næringslokaler.
Øvrig fellesareal er gjesteleiligheter, treningsrom, fellesstue,
musikkrom, vaskeri og store terrasser. Bygningene er i samsvar
med passivhusstandarden og produserer sin egen regenerative
energi gjennom et geotermisk system med en egen varmeenhet
og solcelleanlegg. Ingen av leilighetene er like og bygningene
inneholde alt fra ulike enkeltleiligheter til kollektiv. En etasje i det
ene bygget er innredet som et bofellesskap for voksne.
Det er mulig å kjøpe halvparten av en bolig, mens en betaler leie
for den resterende halvparten av boligen. Et del av leilighetene
er leieboliger der de billigste boligene koster det samme som
sosialboliger ellers i Berlin, uten at de mottar de subsidiene
som sosialboliger gjør for å holde prisene nede. Det eneste
beboergruppen angret på var at vedtektene åpnet for fullt
kjøp og salg av leiligheter til markedspris slik at bofellesskapets
sosiale funksjon i fremtiden er usikker.

Inngangpartier og svalganger i R50

R50
R50 ligger i Ritterstrasse 50 i Kreuzberg i Berlins. Bygget er
på syv etasjer og omgitt av grønne arealer og blokker med
sosialboliger. Arkitektene initierte etableringen av byggegruppen
og ledet medvirkningsprosessen. Nitten husstander ble med
byggingen.
omfattende visjon som omhandlet alt fra fellesarealer til
vindusinnredning. Leilighetenes størrelse og planløsning
ble tilpasset de 65 beboernes behov. I første etasje er det
et fellesrom med to etasjers høyde som er tilgjengelig for
nabolaget.
Byggegruppen og dens arkitekter, et samarbeid mellom Ifau,
som ble tilbudt av Berlins avdeling for byutvikling som en del av
en satsning der byregjeringen ønsket å bidra til boligutviklingen
utenfor den vanlige modellen med investering for maksimal
kortsiktig fortjeneste.
Felles takhage i Spreefeld Kooperativ
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Mietshäuser Syndikat
Mietshäuser Syndikat (Syndikat for leiehus) organiserer og
gir råd til selvorganiserte boligprosjekt. Mietshäuser Syndikat
hjelper til med investeringer i de ulike prosjektene for å
hjelpe til med å ta de ut av det kommersielle og spekulative
eiendomsmarkedet.
Alle prosjektene er autonome, dvs. at de er organisert som
et eget foretak som eier sin egen eiendom. Men syndikatet
beholder alltid en passiv stemme i prosjektene som de kun
bruker for å stoppe forslag om å selge eiendom på det åpne
markedet. På denne måten sikrer de varig sosial bruk av
prosjektene som de investerer i.
På grunn av lavere leiekostnader enn det som ellers er
på markedet har etablerte prosjekt muligheten til å bidra
økonomisk slik at syndikatet kan hjelpe nye prosjekt som ønsker
å ta del i modellen.

Koloniestrasse 57 – En del av
MIethauser Syndikat
Hausprojekt PinkePanke i Koloniestrasse 57 er et bofellesskap
fredede hus. Det eldste huset fra 1783, er et samfunnshus for
beboere og nabolag med felles kjøkken og oppholdsrom.
Prosjektet er basert på å et ønske om å bo sammen i et
bofellesskap som balanserer privatliv og kollektiv med felles
hage og samfunnshus kombinert med privat boareal.
Beboerne kjøpte eiendommen i 2010, med støtte fra
Mietshäuser Syndikat, for å beskytte den mot forfall,
eiendomsspekulasjon og økte leiepriser. Beboerne pusser
gjennom husleie og direkte lån fra Mietshäuser Syndikat i tillegg
til fra andre privatpersoner og støttespillere. Dette er en måte
kommersielle banker.
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Shanze EG
Shanze EG er et boligkooperativ i Hamburg som ble stiftet i
1987. De har i dag over 350 leiligheter fordelt både i gamle
bygninger og nybygg som de har bygget selv.
Shanze EG begynte med å kjøpe små bygninger som var
rivningstruet. Allerede fra starten av hadde de en ambisjon om
å samle mange forskjellige boligprosjekter. Hvert prosjekt er
selvstendig organisert med krav til egenkapital. Shanze EG har
i dag over 350 boenheter hvorav ca 15% er forbeholdt særlig
vanskeligstilte på boligmarkedet. De har også ti studioer for
kunstnere.

Wohnproject Ludwigstrasse – en del av
Shanze EG
sette søkelyset på økende boligpriser i Hamburg, med et ønske
om å etablere et boligprosjekt for å motvirke boligspekulasjon
IBA Hamburg

Ludwigstrasse 8 sammen med Shanze EG.

IBA Hamburg
IBA Hamburg er en boligutstilling i Hamburg som ble ferdigstilt
i 2013. IBA, Internationale Bau Ausstellung, er en tilnærming
og virkemiddel for å stimulere til nyskapende urban utvikling. I
utgangspunktet var dette et tyskt konsept men i dag er det også
IBA’er utenfor Tyskland i Nederland og Østerrike.
IBA Hamburg ble satt i gang i forbindelse med den forestående
transformasjonen av øya Wilhelmsburg, som tidligere var en
kombinasjon av havn og industri. En stor andel av øyas 50 000
beboere hadde lav inntekt. Arbeidet med utstillingen varte
fra 2006 til den åpnet i 2013. Utstillingen ble brukt til å bygge
boliger som ikke bare var miljøvennlige, men som også skulle
skape sosial variasjon.

Byggegruppen samarbeidet også med Stattbau Hamburg,
som er en overordnet rådgivningstjeneste som sammen
med kooperativer som Shanze EG og gjennom avtale
med lokale myndigheter, rådgir og tilrettelegger for denne
type byggergrupper. Alle bygningene ble rehabiliterte og
transformerte til boliger gjennom en stor grad av egeninnsats.

Byggegruppen var varierte og med et aldersspenn fra unge
voksne til middelaldrende. Noen enslige og noen med barn.
Byggegruppen var organisert i tre grupper, en for kvinner, en
for menn, og en blandet for familier. Det alle hadde til felles var
tilhørighet til nabolaget. Basert på byggegruppene bygde de syv
boligenheter på til sammen 1500 m2 fordelt på tre bofellesskap,
ett for kvinner, ett for menn og ett for familier.

ble 450 sosiale boliger rehabilitert. Alle beboerne i boligene som
ble renovert ble tilbudt leiekontrakter på 30 år for å motvirke
fortrengning.
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Tøyen boligkonferanse 2017

TØYEN BOLIGKONFERANSE
17.- 18. NOVEMBER 2017

Tøyen Boligbyggelag samarbeidet tett med
Nedenfra om Tøyen boligkonferanse 2017
som en lanseringskonferanse for TBBL.
Fokus for boligkonferansen var muligheten
for nabolagsdrevet boligutvikling gjennom
et lokalt boligbyggelag på Tøyen, og så
på dette gjennom en kombinasjon av
den historiske tradisjonen til de norske
boligbyggelagene og nasjonale og
internasjonale mønstereksempler fra
Svartlamon i Trondheim, La Borda fra
Barcelona og erfaringer fra byggegrupper
i Berlin.

fredag 17. november

lørdag 18. november

08:45 Kaffe

12:00 Beboerstyrt boligutvikling

Florian Koehl og Christian Burkhard (Berlin), Adrià Garcia Mateu
og Cristina Gamboa (La Borda) og Johanna Gullberg og Markus
Lantto (Svartlamon) deler sine erfaringer med å initiere beboerstyrt
boligutvikling.

09:00 Velkommen

Ved Hanna Marcussen, Byråd for byutvikling

09:15 Historisk tilbakeblikk på boligbyggelagene
Ved Johanne Bergkvist, Oslo Byarkiv

09:30 Lokalt boligbehov

13:00 Verksteder
Hvor starter man for å initiere beboerstyrt boligutvikling?

Ingar Brattbakk, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

09:50 Bolig og områdeløft

Deltakerne på verkstedet ser på i hvilken grad, og på hvilken måte,
erfaringene fra Trondheim, Berlin og Barcelona er overførbare til
Norge, og Bydel Gamle Oslo.

10:00 Pause

Tøyen Boligbyggelag og kommunale boliger

Programkontor for områdeløftene Tøyen og Grønland

På Tøyen er det over 10 % kommunale boliger, mot omtrent 3 % for
Oslo totalt. Vi inviterer derfor beboere i nabolaget spesielt til å

10:15 Samskaping, områdeløft og sosial boliginnovasjon

Sarah Prosser, Programkontor for områdeløftene Tøyen og Grønland

10:45 Pågående og mulig boligutvikling på Tøyen og Gamle Oslo

kommunal bolig, og fortsatt bli boende i området. Vi ser på modeller
som kan gjøre det mulig for beboere i kommunale boliger å bli
boligeiere, enten individuelt eller kollektivt gjennom et boligsamvirke.

11:15 Lansering av Tøyen Boligbyggelag – Hvem, hva, hvorfor?

Kan en kommunal gård bli til et borettslag? Hva vil det kreve av

Nora Hassel Mørch og Gine Backer-Røed, Tøyen Boligbyggerlag
Ole Pedersen Nedenfra / Tøyen Boligbyggelag

11:45 Lunsj
12:45 Svartlamon. Norges første byøkologiske forsøksområde
Johanna Gullberg og Markus Lantto

15:00

Nabolagsfest og fellesmiddag

13:15 Boligkooperativet La Borda, Barcelona

Tøyen Boligbyggelag inviterer hele nabolaget til nabolagsfest som
avslutning på boligkonferansen.. De som har vært på konferansen kan
fordøye og dele inntrykk og ideer. Og de som ikke har kunnet delta
på konferansen får et lite innblikk i hva som har blitt snakket om.

13:45 Med nabolaget som oppdragsgiver: Berlin

Tøyen foreldregruppe serverer mat.

Adrià Garcia Mateu og Cristina Gamboa
Christian Burkhard og Florian Koehl

14:15 Pause
14:30 Panelsamtale: Boligløft for Oslo Indre Øst

Program for Tøyen boligkonferanse 2017
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Folkefinansiering
Vi brukte plattformen Funde.no til kampanjen. Funde hadde
også en egen manual for å konstruere en vellykket kampanje for
svært behjelpelig med gode tips og rådgivning. Et av de viktigste
skape oppmerksomhet rundt kampanjen i sosiale medier.

Arbeidsgruppen lagde storyboard og illustrasjoner som dannet
Et annet viktig element var å utforme saklige og attraktive
belønninger for de som støttet kampanjen. Kampanjen ble
konstruert rundt det å kjøpe medlemskap som hovedbelønning.
Dette ble organisert slik at man ikke bare kunne melde inn seg
selv. Men man kunne også gi et medlemsskap i gave. Enten til
andre navngitte personer, men også som en åpen gave slik at
TBBL kunne tilby gratis medlemskap til personer som ønsket
dette.

https://www.funde.no/project/view/100

et handlenett, laget av de lokale sosiale entreprenørene i
Kulmis, med påtrykt logo for boligbyggelaget. Det var også
mulig å støtte med valgfritt beløp uten å få noen belønning.
Og bedrifter kunne kjøpe foredrag og verksteder for litt større
beløp.
I tillegg så kunne man også kjøpe grunnstein i det første
byggeprosjektet vårt.

Tankegangen bak å tilby forhåndsbetalte medlemskap som åpen
gaver var at de som har det største boligbehovet gjerne også
har en trang økonomi. Det kan da være vanskelig å prioritere
medlemskap i et boligbyggelag som ikke kommer med noen
garantier om løsning på de akutte boligutfordringene.
Arbeidsgruppen valgte også å legge innskuddet på lovens
minstekrav som er 300 kroner. Også dette for å gjøre
medlemskap tilgjengelig for de med svak økonomi, som gjerne
også er vanskeligstilte på boligmarkedet.
Ved siden av muligheten til å kjøpe medlemskap så kunne
man også støtte uten å betale for medlemskap ved å kjøpe
24
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Formell stiftelse
Etter å ha utforsket visjoner for et lokalt
og sosialt boligbyggelag, sett på norsk
boligbyggelagshistorie og internasjonal
inspirasjon, og utviklet en delt forståelse
i arbeidsgruppen for konsept for
boligbyggelaget begynte vi å planlegge den
formelle stiftelsen. Dette innebar å sette
seg inn i relevant lovgivning og utarbeide
vedtekter for boligbyggelaget.
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Lov om
bustadbyggjelag
Boligbyggelag er regulert i Lov om
bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova),
(LOV-2003-06-06-38). Loven er i sin helhet
åpent tilgjengelig på Lovdata.no. Loven
har 13 kapittel eller paragrafer som utgjør
omtrent 30 sider utskrevet tekst. Loven
omhandler alt fra store strukturelle tiltak
som stiftelse til sammenslåing og avvikling
til detaljert beskrivelse av minstekrav til
foregå.

Bustadbyggjelagslova
Kapittel 1 – Innleiande føresegner (§§ 1-1 - 1-5)
Kapittel 2 – Stifting av bustadbyggjelag (§§ 2-1 - 2-9)
Kapittel 3 – Kapitalen i laget (§§ 3-1 - 3-5)
Kapittel 4 – Andelseigarane (§§ 4-1 - 4-6)
I Andelseigarane (§§ 4-1 - 4-3)
II Eigarskifte og vilkår for eigarskifte (§§ 4-4 - 4-6)
Kapittel 5 – Generalforsamlinga (§§ 5-1 - 5-27)
I Allmenne reglar (§§ 5-1 - 5-5)
II Møte i generalforsamlinga (§§ 5-6 - 5-7)
III Innkalling til generalforsamlinga (§§ 5-8 - 5-11)
IV Møtereglar (§§ 5-12 - 5-17)
V Fleirtalskrav o.a. (§§ 5-18 - 5-20)
VI Søksmål om ugyldige vedtak (§§ 5-21 - 5-23)
VII Gransking (§§ 5-24 - 5-26)
VIII Representantskap (§5-27)
Kapittel 6 – Leiinga av laget (§§ 6-1 - 6-31)
I Krav om styre og dagleg leiar. Val av styre, tenestetid o.a.
(§§ 6-1 - 6-9)
II Oppgåver for leiinga. Saksbehandling o.a. (§§ 6-10 - 6-26)
III Tilhøvet utetter (§§ 6-27 - 6-31)
Kapittel 7 – Verksemda i laget (§§ 7-1 - 7-4)
Kapittel 8 – Revisjon (§§ 8-1 - 8-6)
Kapittel 9 – Samanslåing av bustadbyggjelag (§§ 9-1 - 9-14)
Kapittel 10 – Oppløysing og avvikling (§§ 10-1 - 10-17)
Kapittel 11 – Skadebot o.a. (§§ 11-1 - 11-7)
Kapittel 12 – Ymse føresegner (§§ 12-1 - 12-4)

Loven erstatter Lov om boligbyggelag, (LOV-1960-02-04-1), noe
som førte til noe forvirring i begynnelsen da vi søkte på lov om
boligbyggelag på bokmål for å undersøke dette. Først trodde vi
at dette var samme lov bare på bokmål og nynorsk, før vi etter
å ha lest litt på det forsto at det er bustadbyggjelagslova som er
gjeldende lovgivning.

Kapittel 13 – Ikraftsetjing. Overgangsreglar (§§ 13-1 - 13-3)
I Ikraftsetjing (§13-1)
II Overgangsreglar (§13-2)
III Endringar i burettslagslova som følgje av endringar i
anna lov (§13-3)

Deler av loven, som for eksempel det som omhandler
sammenslåing og oppløsing, opplevdes heller ikke som relevant
å forstå fullt ut i etableringen av laget. De delene av loven som
vi fant mest relevant både for å gjennomføre stiftingen på en
korrekt måte, og som rammeverk for arbeidet med vedtektene
var kapittel 1 - 8.
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Dette kan virke, og er ganske omfattende og komplisert, særlig
for en arbeidsgruppe uten juridisk kompetanse. Samtidig så er
loven relativt tydelig formulert og hvert enkelt kapittel oppleves
som forståelig når man setter seg ned og leser det med et
praktisk blikk på hvordan man skal bruke den. I all hovedsak
opplevde vi at loven ga et klart og tydelig rammeverk for de
formelle og juridiske aspektene ved å etablere et boligbyggelag.

Kapittel 1
I kapittel 1 beskrives det at et Boligbyggelag er et
gjennom borettslag, eller på annet vis og å forvalte boliger for
andelseierne. Den innledende paragrafen poengterer også at
aksjeloven og allmennaksjeloven ikke gjelder for boligbyggelag.
§ 1-1.Verkeområde (1) Med bustadbyggjelag er meint eit samvirkeføretak
burettslag eller på anna vis og å forvalte bustader for andelseigarane.

demokratisk lag med et tydelig forbud mot diskriminering.
§ 1-4. Forbod mot diskriminering. I vedtektene kan det ikkje setjast
vilkår for å vere andelseigar som tek omsyn til kjønn, graviditet, etnisitet,
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønn siden
titet, kjønnsuttrykk eller alder. Slike omstende kan ikkje reknast som sakleg
grunn til å nekte godkjenning av ein andelseigar eller ha vekt ved tildeling
av bustad. Veddiskriminering gjeld likestillings- og diskrimineringsloven.

Kapittel 2
Stifting av bustadbyggjelag beskriver i detalj de formelle kravene
for å stifte et boligbgygelag. Det viktigste er at det krever
minst 20 medlemmer som til sammen har en stiftelseskapital
på minimum 100 000 kroner. I tillegg må man sette opp et
stiftelsesdokument med tilhørende vedtekter. Resten av
kapittelet tara for seg krav til stiftelsesdokumentet, vedtektene
og innbetaling av andelskapital.
§ 2-1.Stiftingsdokument(1) For å stifte eit bustadbyggjelag skal
stiftarar som skal teikne minst tjue andelar og skyte inn kapital på til
saman minst 100 000 norske kroner, setje opp eit stiftingsdokument.
Stiftingsdokumentet skal innehalde vedtektene for laget (§ 2-2) og dei
føresegnene som er nemnde i § 2-3.
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Kapittel 3
Tar for seg kapitalen i laget og beskriver kravene til denne.
Det innledende kravet er at et boligbyggelag alltid skal ha en
andelskapital på minimum 100 000 kroner. Deretter sier loven
at laget skal ha minst 20 andelseiere og at andelene skal ha en
verdi på minst 300 kroner men ikke over 5 000 kroner. Da TBBL
ønsker å være et lag også for personer med dårlig råd valgte vi
å legge andelskapital på lovens minimumskrav.
Kapittelet sier også at et boligbyggelag har mulighet til å
ta årspenger / kontigent. Arbeidsgruppen valgte å ikke ha
kontigent ved stiftelse for å senke terskelen for å melde seg inn.
det var en årlig avgift, og at svar om at det ikke var en årlig avgift
gjorde det lettere for folk å melde seg inn. Dette er noe som
kan revurderes etter hvert. Dersom laget lykkes med å etablere
boligprosjekt med beboere og har utsikter til å kunne etablere
nye boligprosjekt vil det kanskje være mere naturlig å vurdere å
ta årspenger for medlemsskap.
Videre omtaler kapittelet krav til forsvarlig egenkapital,
handleplikt ved tap samt legger strenge begrensninger på
muligheter for utbetaling og bruk av denne.
§ 3-1.Minstekapital
1. Laget skal ha ein andelskapital på til saman minst 100 000 norske
kroner.
2. Laget skal ha minst tjue andelseigarar når det blir stifta.
Stiftelsesloven kapittel 6 gjeld tilsvarande dersom laget ikkje lenger har
andelseigarar.
3. Andelane skal lyde på minst 300 norske kroner, men ikkje meir enn 5
000 norske kroner. Det kan fastsetjast i vedtektene at andelane skal ha
ulikt pålydande.

Kapittel 4
Andelseigarane sier at laget alltid skal være åpent for nye
andelseiere, og at eventuelle begrensninger i hvem som
kan være andelseiere skal være tydelig og saklig begrunnet.
Loven sier også at juridiske personer, altså bedrifter eller
organisasjoner kan være andelseiere dersom ikke vedtektene
sier noe annet. TBBL har valgt å ikke la juridiske personer være
andelseiere da TBBL skal være et boligbyggelag av og med
mennesker.
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Videre beskriver loven formelle krav til andelseierboken,
overføring av andeler og evt. utestengning av andelshavere.
Lovens § 4-6 Samarbeidsutval er ikke relevant for TBBL da den
omhandler juridiske personer.
§ 4-1.Andelseigarane
1. Eit bustadbyggjelag skal alltid vere ope for nye andelseigarar. I
vedtektene kan det setjast vilkår for å eige andel dersom det er sakleg
grunn til det. Alle andelar gir like rettar og plikter i laget, om ikkje anna
følgjer av lova her.
2. Juridiske personar kan vere andelseigarar, om ikkje anna er fastsett
i vedtektene. Vedtektene kan setje særlege vilkår for slik medlemskap
eller kan overlate til styret å setje vilkår.

§ 6-1.Styret
1. Laget skal ha eit styre med minst tre medlemmer. Berre myndige
personar kan vere styremedlemmer.
2. Styret skal velje styreleiaren om ikkje generalforsamlinga har gjort det.
Dagleg leiar kan ikkje vere styreleiar.
§ 6-2.Dagleg leiar
Styret skal tilsetje ein dagleg leiar for laget.

Kapittelet tar ellers for seg valg av styremedlemmer, oppgavene
til daglig leder og styret, og forholdet mellom disse.

Kapittel 7

Kapittel 5
Generalforsamlinga er den øverste myndigheten i et
generalforsamlinga til et boligbyggelag. Mye av dette vil være
kjent for den som har erfaring med organisasjoner, selskap
boligbyggelag.
§ 5-1.Mynde
Generalforsamlinga har øvste myndet i laget.
Kapittelet går deretter detaljert gjennom hvem som har møterett og
hvordan dette organiseres, hvordan man skal kalle inn, møteregler og
det er gjort ugyldige vedtak og medlemmers rett til å kreve gransking av
laget dersom man mener at laget ikke er forsvarlig eller lovlig forvaltet.

disse. Kapittelet presiserer også at disse reglene også gjelder
for underselskap og åpner opp for at boligbyggelaget også kan
drive med annen virksomhet så lenge den er til det beste for
andelseierne.
bustader til andelseigarane gjennom:
1. avtalar med andelseigarane om oppføring eller avhending av
bustader som er knytte til eller skal knytast til andel i burettslag,
2. avtalar med andelseigarane om oppføring eller avhending av andre
bustader,
3. avtalar med andelseigarane om utleige av bustad,
4. andre avtalar med andelseigarane om rett til bustad,
5. vedtekter eller avtalar om forkjøpsrett eller annan løysingsrett til
bustad for andelseigarane i bustadbyggjelaget.

Kapittel 6
Leiinga av laget. Kapittelet er delt opp i underkapittel som tar
for seg: Krav om styre og dagleg leiar. Valg av styre, tenestetid
o.a., og Oppgåver for leiinga. Saksbehandling o.a.. Kapittelet
er svært detaljert og oppleves som viktig å sette seg inn i for
initiativtakerne til boligbyggelaget, samtidg som det ikke er noe
man har behov for å forholde seg til i daglig drift. Men mere, på
samme måte som resten av loven, er en god referanse man kan
vende seg til i tvilstilfeller og ved behov.

Kapittel 8
Revisjon omhandler at et boligbyggelag er revisjonspliktig,
hvordan denne plikten skal ivaretas og hvordan revisor skal
velges.
§ 8-1.Revisor
revisorar.

Det er blant annet et krav om at et boligbyggelag skal ha en
daglig leder. Dette har vært en utfordring for oss da TBBL ikke
har hatt midler til å lønne en daglig leder. Vi har derfor vært
avhengig av å ha en daglig leder basert på frivillig innsats.
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Kapittel 9-10
Kapitlene 9 og 10 omhandler samanslåing (9), oppløsning og
avvikling (10) av laget og har sånn sett ikke vært relevant å sette
seg inn i, i forbindelse med etablering.

Kapittel 11
Kapittel 11 Skadebot o.a. omhandler erstatningsansvar dersom
man i kraft av sin posisjon i laget årsaker skade eller tap for
laget, og hvordan laget går fram for å fremme slike krav.
§ 11-1.Skadebotansvar
Den som i eigenskap av styremedlem, dagleg leiar, granskar eller
andelseigar valdar tap forsettleg eller aktlaust for laget, andelseigarar eller
andre under utføringa av oppgåva si, har plikt til å bøte tapet. Det same
gjeld for medlem av representantskap eller andre organ som er skipa etter
vedtektene.

Kapittel 12
Kapittel 12 Ymse føresegner tar for seg taushetsplikten,
retningslinjer for tingretten dersom den behandler saker som
omtalt i denne loven, retningslinjer for hvordan man beregner
tidsfrister og hvordan man velger representasjon dersom det
blir rettsak mellom lag og styret.

Kapittel 13
Kapittel 13 Ikraftsetjing. Overgangsreglar er et metakapittel som
omhandler hvordan loven skal tre i kraft og overgangsregler for
dette.
Alt i alt kan man si at etableringen av et boligbyggelag krever at
man setter seg inn i gjeldende lovgivning, men at selv om det
kan virke vanskelig tilgjengelig uten juridisk kompetanse så er
det gjennom lovtekst mulig å få en innledende oversikt over
hvilke formelle og juridiske krav som stilles til stiftelse og drift av
et boligbyggelag.
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Vedtekter,
finansiering og
og stiftelsesmøte
Vedtekter

Stiftelseskapital

I arbeidet med vedtekter så vi på vedtektene til andre
boligbyggelag deriblant OBOS, USBL og TOBB. Vi gikk så
gjennom disse vedtektene med det mål å se på hva som var
felles for vedtektene i de ulike boligbyggelagene og hvordan vi
kunne forenkle det så mye som mulig. Samtidig så prøvde vi å
forstå vedtektene opp mot lov om bustadsbyggjelag. minstekrav
til vedtektene som oppgitt i §2.2, men også andre steder i loven
der vedtekter ble omtalt.

For å etablere et boligbyggelag er lovens krav en stiftelseskapital
på 100 000 kroner. Arbeidsgruppen valgte å starte en

Etter dette kontaktet vi Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
(NBBL) for bistand til kvalitetssikring av utkast til vedtektene. Vi

Stiftelsesmøte

stiftelseskapital hadde til formål både å øke interesse for
initiativet for å etablere et lokalt og sosialt boligbyggelag, og å
verve medlemmer til det kommende laget.

Tøyen Boligbyggelag ble stiftet 14. april 2018. Stiftelsesmøte ble
avholdt på Aktivitetshuset K1 på Tøyen med ca 60 fremmøtte og
31 formelle stiftere.
medlemsavtale som vi brukte som videre referanseramme
for revidering av vedtektsforslaget. Etter å ha revidert
vedtektene i henhold til NBBL sine standardvedtekter sendte
vi de på nytt inn til advokat hos NBBL for gjennomgang og
grunnlag for det ferdigstilte vedtekstforslaget som ble levert til
stiftelsesmøte.
Stiftelsesmøte foreslo deretter enkelte endringer til
vedtektsforslaget på stiftelsesmøtet. Med disse endringene ble
vedtektsforslaget enstemmig vedtatt.
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På stiftelsesmøtet hadde vi en kortleser (Izettle), vipps og en
liste der folk kunne melde seg inn. Vi hadde også laget en
signaturliste med alle som alle betalt medlemsskap gjennom
kontaktinfo og fødselsnummer.
Noen av de frammøtte reagerte på at det var fødselsnummer
på en liste som var åpen for innsyn for de som skulle skrive seg
på listen. Vi valgte derfor å legge bort den forberedete listen og
slutte å ta fødselsnummer fra de oppmøtte. Dette førte til at
de som ikke hadde skrevet fødselsnummer ikke ble registrert
som formelle stiftere, men ble registret som medlemmer
umiddelbart etter stiftelse.
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Dagsorden for møtet var:
1. Registrering av frammøtte
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av sekretær, møteledelse og 2 personer til å undertegne
protokollen
4. Gjennomgang og godkjenning av arbeidsplan 2018
5. Presentasjon av arbeidet med mulighetsstudie for TBBL
6. Godkjenning av vedtekter
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomite

Forslag
§2 Formål
Tilfør bærekraftige til paragrafens andre ledd slik at punktet
lyder:
Vedtatt!

eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseierne.
§ 3 Andeler og andelseiere
6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget.
Juridiske personer må eie minst like mange andeler i
boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.
Endret til ->
6) Juridiske personer kan ikke være andelseiere i
boligbyggelaget.
§ 6 Tildeling av boliger
2) Boligbyggelaget kan for hvert enkelt byggeprosjekt fastsette
kriterier i tillegg til pris og ansiennitet for tildeling av boliger.

Valg av styre og valgkomité
Som styre ble Ole Mikal Yong Pedersen styreleder og Jonas
Adolfsen, Katja Ma Bratseth, Gine Backer-Røed, Nora Ingeborg
Hassel Mørch, Faisa Abdi Warsame og Christopher Alan
Mccormick valgt inn.
Som valgkomite ble: Sarah Prosser, Maiken Lønnerød og Arild
Eriksen valgt

Endret til ->
2) Boligbyggelaget kan for hvert enkelt boligprosjekt fastsette
kriterier i tillegg til pris og ansiennitet for tildeling av boliger.
§ 12 Styret
2) Styret skal bestå av minimum 5 personer.
Endret til ->
2) Styret skal bestå av minimum 5 og maksimum 12 personer.
Med disse endringene ble vedtektene enstemmig vedtatt av
stiftelsemøtet.
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Bank, revisjon
og registrering
Det å stifte et boligbyggelag er et nitidig
arbeid som krever presisjon og nøyaktighet.
Det er formelle krav både til konto
for stiftelseskapital og registrering av
boligbyggelaget i Brønnøysundregistrene.
I dette kapittelet vil vi fortelle om våre
erfaringer.

1. Åpningsbalansen er ikke riktig satt opp. Dere må få hjelp av
revisor til å sette opp åpningsbalansen.
2. Vi kan ikke se å ha mottatt vedlegg med selskapets
vedtekter. Dere må sende inn dette.
3. Den som skal ha signatur, prokura eller rolle som
daglig leder for TBBL skal signere signaturkortet og
kundeerklæringsskjemaet, og senere kontoavtaler. Det er
for TBBL i stiftelsesdokumentet.
4. Dere må fylle ut og sende inn kundeerklæringsskjema.
5. Fødselsnummeret til ett av styremedlemmene mangler.
6. Signaturlisten er noe uoversiktlig; det må fremgå på hver
side at listen gjelder signering av stiftelsesdokument for
TBBL.

brakte inn nærmere 140 000 kroner. Plattformen for
med rundt 130 000.

Etter at stiftelsesmøtet, men før man kan registrere
boligbyggelaget i Brønnøysundregistrene må man ha en sperret
bankkonto for innbetaling av stiftelseskapital. For å opprette
dette måtte banken ha:
•
•
•
•

Stiftelsesdokument (med stiftelsesinnskudd)
Vedtekter
Åpningsbalanse
Gyldig legitimasjon fra signaturberettiget/prokurist(-er) og
eventuelle disponenter

tilbakemelding fra banken der de sa at de etter gjennomgang av
tilsendte dokumenter fant noen mangler. Og at de ikke kunne
opprette konto for innbetaling av innskuddskapital før følgende
var rettet og sendt inn:
40

Etter at vi vasket signaturlisten og markert de som hadde betalt
andel, eller fått denne i gave, som vi hadde fødselsnummer
på og som var tilstede på stiftelsesmøtet og kunne signere
stiftelsesdokumentet hadde vi 31 formelle stiftere.
Med 300 kroner i innskudd så var ikke dette nok til at stifterne
til sammen hadde 100 000 i nødvendig stiftelseskapital. En
av stifterne betalte derfor det resterende beløp som sitt
inskudd med henvisning til Bustadsbyggjelagslova sin § 3-1.
Minstekapital (4) som sier at:
(4) Om ikkje andelskapitalen åleine oppfyller kravet i første
inn kapital i laget som skal reknast likt med andelskapital. Er
ikkje anna avtala, kan slik innskotskapital krevjast tilbakebetalt
dersom laget etter betalinga har ein eigenkapital på minst
100 000 norske kroner, og eigenkapitalen ikkje er openbert
uforsvarleg ut frå risikoen og verksemda i laget, jf. § 3-3.
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Vi hadde da 30 stiftere som hver hadde betalt 300 kroner i
innskudd og et medlem som hadde betalt de resterende 90 700
for å minstekravet om 100 000 i stiftelseskapital.
Når dette var klart kunne MPR revisjon bekrefte
kapitalinnskuddet slik at vi kunne melde boligbyggelaget inn som
stiftet til Brønnøysundregistrene.
Etter å ha meldt inn boligbyggelaget til Brønnøysundregistrene
tre av stifterne, samt at ikke alle som var stiftere var markert
tydelig i stiftelsesdokumentet. Etter at dette var ryddet opp i
og sendt på nytt var Tøyen boligbyggelag endelig registrert i
Brønnøysundregistrenen 08.08.2018
Umiddelbart etter stiftelse betalte vi inn de resterende midlene
som hadde betalt, eller fått medlemsskap, men som ikke
oppfylte kravene til å registreres som formelle stiftere. Da hadde
vi ca 130 000 kroner på konto og kunne betale tilbake de 90 400
over andelen på 300 kroner som det ene stiftende medlemet
hadde betalt som innskudd.
Det er mange detaljer som skal på plass når man skal stifte et
boligbyggelag. Særlig når man går åpent ut og inviterer til å delta
i stiftelsen slik at man har over 100 medlemmer allerede ved
oppstart. Arbeidsgruppen til TBBL hadde hverken økonomisk
eller juridisk kompetanse og var på mange måter mere opptatt
av det kreative, kulturelle, sosiale og boligpolitiske ved å etablere
bank og Brønnøysund registrene før alle detaljenen var på plass.
også med det formelle til slutt.
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Organisering
Tøyen Boligbyggelag har et aktivt styre som
har ansvaret for den formelle driften av
boligbyggelaget. Samtidig skal TBBL være et
medlemsdrevet boligbyggelag. Det vil si at

Arbeidsgrupper

Prosjekt

Faglig
utvikling

Medlemmer
og arrangementer

drive aktiviteten i boligbyggelaget.
Medlemmer har mulighet til å engasjere seg gjennom en av
tre arbeidsgrupper. Dette er Prosjektgruppa, gruppa for faglig
utvikling og medlemmer og events. Alle disse gruppene springer
ut fra aktiviteten til arbeidsgruppa som jobbet med TBBL før
etableringen, og medlemmer og aktivitet i de ulike gruppene er
dels overlappende.

Medlemmer

Styret
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For eksisterede bygg har prosjektgruppa sett på to konkrete
muligheter. Dette er Arnljot Gellines vei 35, som er et privat eid
industribygg som eierne ønsker å transformere til boliger og
Hagegata 30 som er en tom kommunalt eid boligblokk på Tøyen
torg. Prosjektgruppa har laget mulighetsstudier som blir omtalt
litt lenger ned for begge disse prosjektene.

HAGEGATA 30
KOLSTADGATA 7
GRUEGATA 15

Eksisterende bygg

HÅKONSGATE 14-16

HALVARDS GATE 27

verksteder sammen med beboere i de kommunale gårdene
Kolstadgata 7 og Gruegata 15 for å diskutere utfordringer
ved å bo i en kommunal gård, opplevelse av bokvalitet og
medvirkning. Dette arbeidet er løftet fram i Oslo kommune sitt
Kunnskapsgrunnlag for en ny kommunal boligpolitkk med Pilot
7: Nytenkning om utvikling av kommunale gårder til blandet
beboersammensetning med referanse til Tøyen boligbyggelag
og Tøyen boligkonferanse.

ARNLJOT GELLINES VEI 35

KONOWS GATE 76

I bygg med beboere ser gruppa på muligheten for å
omorganisere enten et sameie eller (deler av) en kommunal

Gruppa har ikke jobbet konkret med prosjektmuligheter
Bygg med beboere

som en aktuell problemstilling da medlemmer har gitt innspill
på at mange opplever sameier som mer ustabile bomiljø på
grunn av høyere utleiefrekvens og har foreslått omdanning til
borettslag, som et mulig tiltak for å stabilisere bomiljøet.

Ubebygget tomt
Eksisterende bygg
Bygg med beboere

Faglig utvikling
I tillegg til dette er det en egen gruppe for faglig utvikling som
jobber med utvikling og spredning av kunnskap og kompetanse
om sosiale boligløsninger med et særlig fokus på nabolagsog beboerdrevet boligutvikling. Faglig utvikling bidrar som
medarrangør av Tøyen boligkonferanse (fra 2020 Tøyen
boligfestival) og deltar på ulike møter, seminarer og konferanser
for å formidle arbeidet i Tøyen Boligbyggelag.

Prosjektgruppa
Prosjektgruppa er for tiden den mest aktive gruppen. Gruppens
oppgave er å kartlegge og utrede prosjektmuligheter. Dersom
det er prosjektforslag som forstås å ha realiseringspotensiale
skal prosjektgruppa sammen med styret opprette nødvendig
dialog med relevante aktører og gjennomføre strategiske tiltak
for å posisjonere og muliggjøre en rolle for TBBL i det aktuelle
prosjektet.

Medlemmer og events
Medlemmer og events jobber med å bygge fellesskap og
tilhørighet til Tøyen boligbyggelag også før vi har et konkret
boligprosjekt å jobbe med. Medlemmer og events er tilstede på
lokale arrangementer som Tøyenfest og Tøyensk julemarked, og
arrangerer egne events som nabolagsmiddager.

Prosjektmulighetene har vært kategorisert som ubebygget tomt,
eksisterende bygg (uten beboere) og bygg med beboere.
For ubebygget tomt
som Konows gate 76 (pilotforslag i Kunnskapsgrunnlag for
ny kommunal boligpolitikk for Oslo kommune, 2019), St.
Halvards gate 27 (inngjerdet og tom tomt, tidligere okkupert
mikrohusprosjekt) og Håkonsgate 14 - 16 (kommunalt eid
parkeringsplass regulert til bolig).
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Ubebygget tomt
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sosial bærekraft
Forutsigbar bosituasjon

medvirkning
Boliger utviklet i samarbeid
med beboerne

samfunn
Godt naboskap,
mangfold og deling

klima
Bærekraftige materialer og
gjennbruk

økonomi
Rimeligere boliger
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Kommunal bolig
og beboerstyrt
boligutvikling

Boligbehov for tallrike
familier, tenåringer og
unge voksne

2017

2019

2018

2020

Scenarioer for beboerstyrt
boligutvikling: ubebygget tomt,
bruk av eksisterende bygg
og organisere bygg med
beboere

Case Study:
Hagegata 30
og Arnljot Gellines vei 37

Medvirkning

Medvirkning
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Medvirkningsverksted 1

18. NOVEMBER 2017

Tema: Tøyen
Boligbyggelag og
kommunale boliger.
Hvordan starter
man beboerstyrt
boligutvikling? Kan en
kommunal gård bli til et
borettslag?

Antall deltakere: 18
Antall fasilitator fra TBBL: 6
Målgruppe for verkstedet: Fagmiljø
og nærmiljø med interesse for
å engasjere seg i beboerdrevet
boligutvikling.
Det var en hovedtyngde av personer
med faglig interesse, men også
enkeltpersoner fra nærmiljøet som
ønsket å engasjere seg på grunn av en
opplevd utilfredsstillende bosituasjon.
internasjonale som ressurspersoner.

Problemstillinger
Hvordan starter man beboerstyrt boligutvikling?
•
•
•
•
•
•

Organisering - rollefordeling og ansvar
Beboerdemokrati i praksis.
Hvilken rolle har medlemmene?

Tøyen Boligbyggelag og kommunale boliger
•
•
•
56

Hvordan oppleves det å bo i en kommunal bolig?
Kan en kommunal gård bli til et borettslag?
Hva skal til for å pilotere et borettslag ut fra en kommunal bolig?
Medvirkning

Funn
Stor opplevelse av umyndiggjøring i de kommunale boligene i
dag
•
•
•
•
•
•

Dyr husleie
Tak på inntekt og rett til bolig
Korte leiekontrakter
Dyr drift og vedlikehold med mange hastetiltak
Høy gjennomstrømming av beboere
Lav kvalitet

Et utgangspunkt for å omdanne en kommunal går til et
borettslag kan være å pilotere et sterkere demokrati, der
beboerne selv har kontroll på:
•
•
•
•
•
•

Beboer
Budsjett
Husregler
Tildeling
Kontrakter
Fellesarealer

Medvirkning
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Medvirkningsverksted 2

10. NOVEMBER 2017

Tema: Fire ulike caser for scenarioene:
1. Å bygge på ubebygget tomt
2. Å ta i bruk eksisterende bygg (Hagegata 30)
3. Transformasjon av industribygg (Arnljot Gellines vei)
4. Organisere bygg med beboere
CASE 1 – Å bygge på
ubebygget tomt

Antall deltakere: 25
Antall fasilitator fra TBBL: 7

Scenarioet ville belyse generell fortetting
med forankring i nabolaget

Målgruppe for verkstedet: Beboere
på Tøyensom er interessert i
prosjekter.
Deltakere var beboere fra Tøyen. I stor
grad voksne kvinner og menn. Flere av
deltakerne bor eller har tidligere bodd i
kommunale boliger på Tøyen.
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Medvirkning

•

Har det noe å si om det er en
nabolagsaktør eller en kommersiell
utbygger som fortetter?

•

Hvilke kjennetegn har en tomt som kan
være egnet for fortetting?

•

Hvordan kan man sikre at ny
boligutvikling møter det lokale
boligbehovet?

•

Hvordan involverer man nabolaget i
planlegging, prosjektering og utvikling?

•

Hvordan kan man sikre at et nybygg
i tillegg til å være gode boliger for
beboerne gir merverdi til nabolaget?

Medvirkning
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•

•

•

CASE 2 – Å ta i bruk
eksisterende bygg:
Hagegata 30

•

•

Hvordan kan man best organisere et
samskapende partnerskap?

•

•

Hva kan man gi tilbake til nabolaget ved
å ta blokka i bruk?

•

•

Hvordan kan man velge ut beboere
dersom det er andre kriterier enn
økonomi som skal avgjøre hvem som
skal få tilgang til bolig?

•

Hagegata 30 sin beliggenhet og historie
kan være en motpol til den utviklingen
som vi ser nå. TBBL kan bidra til å
fasilitere borettslaget, være et slags lim.
Stue og felleskjøkken for å lære om
matkunnskap, Verksted, Stor stue til
arrangementer som barnebursdag,
språkkafe., Sauna, bibliotek, leke- og
aktivitetsrom, treningsrom,
For å gjøre det billigere bruke nettverket
, dugnad, legge ut småoppdrag, sosiale
entreprenører, ha 1 felles vaktmester
for alle blokkene “tøyenmesteren”, få inn
inntekter fra noen sosiale entreprenører
som kan leie “kontor” mot at de gjøre noe
for Tøyen nabolag.
Man kan best organisere et
samskapende partnerskap gjennom
beboerstyre hvor alle er med.
Ved å ta blokka i bruk kan man gi trygghet
tilbake til nabolaget.
Viktig å bestemme hvordan det skal se ut

som kan møte ulike behov ved ulike
boformer og livssituasjoner med særlig
hensyn til barnerike familier som i dag
bor trangbodd?

CASE 3 – Transformasjon
av industribygg:
Arnljot Gellines vei
•

Hvilke muligheter og begrensninger
ligger i å transformere et industribygg vs
å bygge nytt?

•

Hvordan kan man best bruke det arealet
i industribygget som ikke kan brukes som
delen?

•

Hvordan kan bruk av fabrikkbygningen
og industribygget sees i sammenheng og
forsterke hverandre?

•

Hva er det som kan gjøre et slikt prosjekt
attraktivt for framtidige beboere?

•

Hvordan, og på hvilket tidspunkt
inviterer man til å etablere en bygge-/
beboergruppe?

•

enn beboerne når det ikke inngår i et
naturlig, tett og bymessig nabolag?

CASE 4 – Organisere bygg
med beboere
Scenarioet ville undersøke mulighet for
organisering av Kolstadgata 7 og Gruegata
15
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Medvirkning

•

- Hvilket ansvar kan beboerne selv ta i
drift av en kommunal leiegård?

•

- Hva vil være de viktigste tiltakene å
prøve ut for å skape en tilfredsstillende
bosituasjon?

•

- Hvordan kan man organisere en
beboerstyrt drift av en kommunal
leiegård?

Medvirkning
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Medvirkningsverksted 3

Verksted - del 1
Kompass & Co
Hvordan ser et positivt
fellesskap ut for ungdom?

7. DESEMBER 2017

•
•

Tema: Boligbehov for barnerike
familier, tenåringer og unge voksne,
særlig med innvandrerbakgrunn.
Case study: Hagegata 30

•
•
•
•
•

Hva er et godt hjem?
•
•
•
•

Antall deltakere: 12-15
Antall fasilitator fra TBBL: 6
Målgruppe for verkstedet:
Deltakere var familier fra nabolaget,
og medlemmer av Kompass og Co,
en organisasjon som tilbyr aktiviteter,
sysselsetting og arbeidstrening til unge
voksne.
Det ble før verkstedet arrangert et
forberedende verksted med Kompass
AS den 3. desember. Temaet for det
forberedende verkstedet var relatert til
ungdom og hjem.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Trygghet - både i forhold til sted og
relasjonene man er i
Tilhørighet - at man opplever glede –
øker livskvalitet
Voksne som er tilgjengelige
Et sted man er stolt av og kan invitere
hjem til
Et sted man kan hvile
Plass til privatliv
Et sted man kan være sammen
Kunne føle seg trygg i området man bor
– kjenner naboen
så mye.
Kjærlighet - at det man omgir seg med er
godt og vakkert
At man er ønsket
At man er viktig i helheten
Boligens utforming – tilpasset behov i
familiene

•
•
•
•
•
•
•
•

Gjøre ting sammen en til to ganger i mnd
Positivt felleskap – felles aktiviteter –
møteplasser for å dele opplevelser
Felleskap skapes også ved aktiviteter
som ikke er knyttet til fysisk rom
Bli kjent med naboen og få kontakter –
har man ikke familie så har man nettverk
At alle tar vare på de som er rundt – små
ord gjør dagen bedre – bare et smil
Voksne som bryr seg
Holdbare forventninger - at alle tar
ansvar for felles spilleregler
Storfamilie er det ikke alltid lett å invitere
hjem til som ungdom - det vil være
positivt for ungdom fra storfamilier
med løsninger som gjør at man våger å
invitere andre med hjem
Det som holder ungdom unna trøbbel er
felles aktiviteter og noen som bryr seg
Rollemodeller som ungdommer kan
Voksne eller unge voksne som kan hjelpe
til når man sliter med å stå opp, holde
avtaler etc
Botrening: hvordan skal man male, stelle,
plante, rydde, ta i mot besøk, betale
regninger, bestille ting etc
Noen å ringe til når man f.eks ikke orker
å lage middag
Stolthet på hvem du er
etter og forstå det
Skape boligvaluta? – jeg kan lufte hunden
– få noe annet tilbake

Medvirkning
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Hva trenger man av
privat? Hva kan deles?
•
•
•
•
•
•
•

Verksted - del 2

Eget rom er viktig
Bytte klær er mulig
Privat saker må man ha
Toalett og dusj liker jeg ikke å dele – det
blir stress – tenker hele tiden at du må
skyndte deg.
bad
Jobbe med match i forkant? Konklusjon:
Heller spilleregler for fellessonene og
jobbe med etterlevelse av dem.

Mestrings- og
arbeidsarealer for
ungdommer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nyttehager – felles takterrasse – dyrking
Vasking
Oppussing
Handlehjelp
Barnevakt
Hundepasser
App hvor man kan legge ut når man er
tilgjengelig for å gjøre små jobber
Selvbygging kan koples til lærlinge/
læringsarenaer:
riving, snekkere, våtrom – kartlegge
alle de ulike fagene – lage en plan for
læringsarenaer

Medvirkning

Problemstilling

Metode

Tema i dette verksted var boligbehov for

Verkstedet starter med en introduksjon om
prosjektet og oppgavene, og ender med
oppsummering gruppevis i plenum.

samme enehet.

Verksted struktureres i forskjellige oppgaver
som danner et heletlig bilde av behovene
koblet til tematikken som er i fokus.

fellesfunksjoner kan plassere i et bygg
og kan hjelpe både med å avlaste daglig
funksjoner i en boenhet og skape
nabolagsforhold.
Dette spesielt med tanke på tenåringer og
unge voksne som bor sammen med familie
i trange leiligheter, som har behov for en
egen plass å studere, ha et privat liv og lære
å bli selvstendig.

Hver oppgave varer mellom 15 og 75
minutter.
Deltakere er delt i grupper med en til
to facilitatører per gruppe. En fasilitatør
styrer gruppen, den andre tar notater om
diskusjonen.
Aktivititene består av:
•
•
•

Medvirkning

Beskrivelse av nåværende boligsituasjon
med bruk av spørreskjema
Gjennomgang av inspirasjon- eller
referansebilder med kommentarer i
form av nøkkelord på post-it
Skisser / skjematisk planløsning /
moodboard
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Fellesfunksjoner

Felles hage

Diskusjonen viser at det er stort behov for
felles funksjoner. Ved bruk av plantegninger
er disee funksjonenene skissert og plassert i
bygget Hagegata 30.

Dette arelet består av økologisk hage med
hageparseller og vinterhage, grillplass, pergola,
oppvarmet soner til bruk i vinter, og oppdelig
for både store fester og privat opphold.

Mange deltakere er positive til å bo i
mindre boenheter hvis bygget tilbyr felles
funksjoner.
Alle felles rom skal ha et tavle der folk kan
booke, melde interesse/tilgjengelighet,
elle kommunisere med hverandre, Det
foretrekkes å bruke sin egen tid for å passe
på arealene, enn å betale en vaktmester:
detteg gjør at unger får oppfølging og
tilstedeværelse av voksne.

Foretrukket plassering: 1. Etasje eller tak.

Andre felles funksjoner
Filmerom / hvilerom (med muligheter til å
endre til gjesterom)
Diverse allderbasert rom
Vaskerom
SPA etasje
Bibliotek / kontor

Felles kjøkken
Det viktigste felles arealet vises seg å være
et kommunalt kjøkken, der folk kan lære å
lage mat, spise i selskapet og hjelpe med
opprydding. Mange ville ha brukt kjøkkenet
hver dag, både for seg selv og for å ha et
ha et felles frokost ville mange ha følt mer
motivert til å stå opp og ha rutiner i livet.
Foretrukket plassering: sentralt i bygget.

Felles verksted
Verkstedet skal brukes både for å låne
kan bruke dem og kan lære andre. Det er
ønske med forskjellige separate verksted:
for konsentrasjonsarbeid.
Foretrukket plassering: 1. Etasje, mest
mulig synlig.
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Mulighetsstudier

68

69

prosjektmuligheter. De som vi har
jobbet mest med er Arnljot Gellines
vei 41 i dialog med utvikler Clarence
Jensen Eiendom og Hagegata 30 på
eget initiativ.

De følgende mulighetsstudiene er en sammenstilling
av de påbegynte arbeidene vi har gjort på med disse to
prosjektmulighetene.

Referanseprosjekter

Shepherd’s Bush

Svartlamoen, Trondheim

Sosialt entreprenørskap

Selvbyggerprosjekt

La Borda, Barcelona

Codha

Byggegruppe

Boligkooperativ

Byg det op

Venning ECO-life

Lokale arbeidsplasser i utsatte områder

Miljøvennlig boligprosjekt

Det er viktig å understreke at dette kun er ment som inspirasjon
mere enn konkrete løsningsforslag. TBBL sin tilnærming er
basert på en stor grad av involvering av fremtidige beboere.
De konkrete løsningsforslagene vil derfor komme først
dersom TBBL skulle få en konkret avtale eller mandat. Og da
utviklet sammen med de fremtidige beboerne i det respektive
prosjektene.
Sommeren 2018 ble vi kontaktet av Clarence Jensen Eiendom
AS. De presenterte en tomt på Etterstad i Oslo som i dag
inneholder et fabrikklokale fra 1850 og et industribygg fra 1950.
De er selv i gang med å pusse opp fabrikken og transformere
den til kulturvirksomhet.
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Hagegata 30,
Tøyen
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Politiske føringer*
BU-sak Bydel Gamle Oslo 32/2017
«Bu ber om at bystyrevedtak om hagegata 30 på tøyen torg
omgjøres slik at bygget kan bli en pilot for nye innovative
boformer som svarer til bydelens behov for et variert
boligtilbud.

kan det også sees på å leie ut til en ikke-kommersiell aktør
etter en konkurranse. Selv om Hagegata 30 har sine helt klare
utfordringer, foreslår byrådet at i tillegg til utleieboliger, bør det
ses på muligheten for å legge til rette for at det i fremtiden blir
en kombinasjon av leie- og eieboliger i Hagegata 30.

Byrådssak 145 - 19

Byrådssak 111-17
Én av målsetningene med Tøyen-løftet er å skape et stabilt
bomiljø på Tøyen
boligsosiale virkemidler for å bidra til sosial utjevning. Byrådet
mener derfor at det i utgangspunktet ikke er ønskelig med
salg av hele bygget til én aktør eller legge ut alle boenhetene
enkeltvis til salgs.
…
Byrådet mener videre at også bydelens innspill og behov
må vektlegges. Når det foreligger en ferdig utredning vil det
fremmes en ny sak til bystyret med konkret forslag om fremtidig
bruk av Hagegata 30.

Byrådssak 67/18

Byrådet gikk i behandlingen av byrådssak 67/18 “Hagegata 30
- boliger for fremtiden” inn for å gjøre en konseptvalgutredning
om bruk av den kommunale eiendommen til ulike boligformål,
som legger til rette for at det i fremtiden kan bli en kombinasjon
av leie- og eieboliger i Hagegata 30.
Byrådet vil sette i gang en pilot som legger opp til en
kombinasjon av etablererboliger, jfr. pilot 2, utleieboliger for
vanskeligstilte og utleieboliger for andre målgrupper. En slik
kombinasjon gjør det lettere for kommunen å oppnå en mer
blandet beboersammensetning ved bosetting av vanskeligstilte
grupper. En slik kombinert modell vil også kunne være en
plattform for utprøving av andre og nye virkemidler, som feks.
leie-til- eie.

Byrådet mener at boligene i Hagegata 30, ut fra bl.a. prinsippet
om spredning av kommunale boliger, ikke kun bør benyttes
til kommunale boliger til vanskeligstilte. Byrådet anbefaler
likevel at en andel av boligene brukes som kommunale
utleieboliger til vanskeligstilte for å imøtekomme deler av
bydelens behov for boliger til denne gruppen.

fra kommunal bolig til kjøp av egen bolig, og på den måten gjøre

Byrådet ønsker at Hagegata 30 blir et botilbud som favner en
bredere målgruppe enn hva det kommunale utleieboligtilbudet
vanligvis gjør. Ett alternativ er å se på muligheten for å leie ut
noen av boligene på det private leiemarked. I den forbindelse

*TBBL sitt utvalg og uthevinger
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Piloten understøtter mål l og 2, samt strategiene la, lb og 2a.
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Det lokale
boligbehovet
Tøyen og Bydel Gamle Oslo har særpregede
boligbehov. I Oslo kommune sin
Boligbehovsplan 2017-2023 topper bydelen
statistikkene over søknader om kommunalt
disponerte bolig, behov for kommunalt
disponert bolig og totalt boligbehov.
leier enn hva som er vanlig både i Oslo og i landet forøvrig. Og
blant de som leier, så er det mange som leier av kommunen.
Over 50 % av boligene på Tøyen er leide, mot 30 % for Oslo
og 23 % i Norge. 11 % av boligene på Tøyen er kommunalt
disponerte boliger, mot 6 % i Bydel Gamle Oslo og 3 % i Oslo
totalt. Mange av de kommunale boligene er konsentrert i
heleide kommunale gårder.

TIDLIGERE BEBOER I H30
Søker

LITEN FAMILIE

STOR FAMILIE

ALENEFORELDRE
Voksne: Søker fellesarealer, rimilig bolig
Barn:

FAMILIER SOM HAR BODD OG
ARBEIDET PÅ TØYEN LENGE
Søker

Rapporten “BOLIG, BOLIG, BOLIG. Hvordan skaper vi bedre og
tryggere utleieforhold på Grønland i Oslo?” avdekker en rekke
store utfordringer knyttet til bolig, bomiljø og nabolag i det
private utleiemarkedet på Grønland i Bydel Gamle Oslo. Selv om
rapporten er avgrenset til Grønland er det liten grunn til å tro
at det er vesentlige forskjeller på det private leiemarkedet på
Tøyen.

BARN

Samtidig har Bydel Gamle Oslo hatt en høy boligprisvekst og er i
dag blant de bydelene i Oslo med de høyeste boligprisene.
Kombinasjonen av en konsentrasjon av kommunale boliger,
mange leieboliger, historisk rimelig boligområde og høy
boligprisvekst skaper særskilte utfordringer. Det følgende er
noen utfordringer som et boligprosjekt i Hagegata 30 vil kunne
svare på.
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Bygningen,
uterommet og
nabolaget
Bygningen

Nabolaget

Hagegata 30 er en enkeltstående blokk med fasade mot Tøyen
Torg. 1. etasje i blokka er næringslokaler der det per juni 2019
er apotek, bokhandel / lekebutikk, kiosk, Nille og Deichmanske
bibliotek Tøyen. De fem øverste etasjene er boliger. Alle etasjene
er like og i dag har hver etasje 4 ettroms, 2 toroms, 3 treroms

Torget og bygningene rundt, Tøyen sentrum, ble oppført i
tilknytning til den nyetablerte T-banestasjonen, Tøyen, som
åpnet i 1966.

2

(ettroms) til 92 m2
hver etasje har en gang i midten med leiligheter på hver side.
Hver side er delt opp i 6 hele og 3 halve seksjoner adskilt med
bærevegger.

I dag er Tøyen Torg nyoppusset, og det er etablert en
torgforening som skal passe på at torget er åpent for alle, at det
er et inkluderende torg, og at det oppleves som tilgjengelig og
attraktivt for alle som bor og jobber på torget og i nabolaget.
Torgforeningen er et samarbeid mellom gårdeierne, leietakere
og Bydel Gamle Oslo.

Uterommet

Torget har en variasjon av butikker og serveringssteder, hvorav

Inngangen til boligene er på den siden av bygningen som ikke
vender mot torget. Her er det et uteområde som i henhold til
reguleringsplanen skal deles med en planlagt barneinstitusjon
i Hagegata 32. Den planlagte barneinstitusjonen ble aldri
realisert og Hagegata 32 disponeres i dag av Lovisenberg DPS.
Uteområdet grenser også mot uteområdet til Thulegården
som er et sameie med 56 eierseksjoner, hvorav 55 av disse er
boligseksjoner.

også sosiale funksjoner som Deichmanske Bibliotek, Biblo barne
og ungdomsbibliotek, Fontenehuset, og et startup miljø i Tøyen
Start Up Village (TSV).
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Analyse
Våtrom

Boenheter

Trapp og gangareal

Bærevegger
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Løsningsforslag
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Målgrupper
Tøyen boligbyggelag (TBBL) har sett på
to prioriterte målgrupper for Hagegata
30. Dette er store tallrike barnefamilier
og ungdom. Blant de vanskeligstilte
på boligmarkedet anser TBBL disse
målgruppene for å ha det største uløste
boligbehovet.
I tillegg vil TBBL sitt løsningsforslag bidra til
overgangen fra kommunal bolig til kjøp av
egen bolig,
Barnerike familier
Det er mange store familier på Tøyen. TBBL har ingen statistisk
familier med 6-12 barn.
Vi har i dag svært liten kunnskap om hvordan man kan skape
god bokvalitet for disse familiene. Vi har i Norge i dag mye
fagkunnskap om god og kompakt bokvalitet for enslige, par og
mindre kjernefamilier.
Mange av de barnerike familene vi kjenner bor i kommunale
boliger. Og er blant de beboerne som har de minst
tilfredsstillende boforholdene.

Ungdom
Ungdom er en utsatt gruppe hvorav det er mange som har
en utilfredsstillende bosituasjon. TBBL ønsker at en del av
leilighetene skal være ungdomsleiligheter i form av små
kollektiv.
Vi har delt ungdom som målgruppe inn i tre kategorier.
1. Ungdom som skal bo utenfor familiehjemmet for første
gang. Ungdom kan få en bedre bosituasjon med privatliv i
egen bolig, samtidig som det avlaster familieboligen.
2. Ungdom som bor trangt sammen med familien sin i
Hagegata 30. Ungdom som bor trangt kan ha eget soverom
i en ungdomsleilighet i umiddelbar nærhet til familiens
leilighet.
3.

selv etter opphold i barneverns- eller annen type institusjon
har ofte behov for oppfølging i stabile rammer.

I en ungdomsleilighet i Hagegata 30 vil disse ungdommene
kunne få en kombinasjon av profesjonell oppfølging, samtidig
som personer i bomiljøet kan følge de opp sosialt på områder
som ikke krever profesjonell oppfølging. Dette kan for
eksempel være at de lærer seg matlaging og kjøkkenhygiene på
felleskjøkkenet. Og at noen i bomiljøet følger opp boevne med
tanke på renslighet og ryddighet i leiligheten.

Enslige forsørgere
Enslige forsørgere er en gruppe som kan ha problemer med
å (re-)etablere seg, samtidig som det er viktig at man klarer
nærmiljø. Etter samlivsbrudd med delt omsorg er det viktig at
begge forsørgerne kan bosette seg i nærheten av hverandre.

TBBL har hatt et beboverksted med fokus på denne målgruppen
bokvalitet for denne gruppen.
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Modeller
Tøyen boligbyggelag jobber med en
organisering av boligene som svarer til
føringene fra BU i Bydel Gamle Oslo og de
ulike byrådssakene om Hagegata 30.
TBBL ønsker en kombinasjon av eie- og
leieboliger. Leieboligene organiseres som et
borettslag mens leieboligene leies ut av en
ideell utleieenhet.
Borettslaget og utleieenheten
forvalter boligene sammen i et utvidet
beboerdemokrati mellom seg.

Sosial mobilitet
Velferdsetaten har dokumenter hvordan mottakere av bostøtte
kan øke inntekt med 100 000 Nkr uten at man sitter igjen med
mere disponibel inntekt etter husleie da bostøtten reduseres
tilsvarende inntektsøkningen.
I tillegg til dette gjør inntektstaket på retten til kommunal bolig
at man mister retten til kommunal bolig dersom man øker
inntekten sin. Det kan derfor oppleves som rasjonelt å prioritere
retten til bolig framfor å øke egen inntekt. Dette gjelder særlig
dersom man har barn og nettverk i nærmiljøet og man ved
TBBL jobber derfor med løsninger som kan skape nye trinn fra
kommunal bolig til leie til eie. Løsninger der man kan beholde
boligen også ved å øke inntekten kan bidra til sosial mobilitet og
utjevning.

Leie til eie

Kommunale boliger

TBBL vil utvikle en modell for leie til eie som også hensyntar de
beboerne som av kulturelle og religiøse hensyn ikke ønsker å ta
rentebærende lån.

Enkelte av utleieleilighetene leies ut til kommunale leietakere.
Enten ved at boligbygg forvalter en del av leiligheten, eller
gjennom avtale mellom den ideelle utleieenheten i Hagegata 30
og boligenheten i bydelen.

Husbanken gir mulighet til å binde rente for 20 år i sitt grunnlån.
Dette åpner for at man kan beregne en pris for leiligheten der
leietaker betaler ned hele eller deler av leiligheten til en fast pris
over 20 år. I tillegg til nedbetaling av boligen.

Også beboerne i de kommunale boligene inngår i det utvidede
beboerdemokratiet som forvalter boligene.
TBBL har hatt et beboverksted med fokus på denne målgruppen

leietaker kan betale ned leiligheten raskere enn avtalt dersom
de økonomiske forutsetningene skulle endre seg.

bokvalitet for denne gruppen.
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Medvirkning
Tøyen Boligbyggelag mener man kan skape
bedre boligkvalitet og bomiljø ved å starte
medvirkningen på et tidlig stadie.

Beboerverksteder
har sett på Hagegata 30 som case. Det har i disse tilfellene vært
viktig å være tydelige på at dette kun har vært som eksempler
for å ikke skape falske forhåpninger, da det er en stor interesse
for Hagegata 30 i nabolaget. Og særlig hos beboere som ikke
opplever å ha en tilfredsstillende bosituasjon.
Resultatene fra beboerverkstedene har lagt premissene for
dette prosjektforslaget og forståelse av behov, målgrupper og
forslag til organisering.
Tøyen Boligbyggelag ønsker å etablere en gruppe av personer
innledende stadie.

Egeninnsats
Bygget har en del strukturelle problemer som ikke kan løses
gjennom egeninnsats. Dette er:
1. Fuktskader i to av etasjene
2. Sikring av verandaer

Denne gruppen vil bidra til forprosjektet.

Utover dette kan beboergruppen bidra til enkel rehabilitering
gjennom egeninnsats. Gruppen kan engasjere en byggfadder
som kan veilede og lede arbeidet.

av beboere på en måte som ivaretar bydelens behov, ulike
målgrupper og et variert boligmiljø.

I tillegg til dette kan rehabiliteringen organiseres med
lærlingeplasser for ungdom i byggfag, samarbeid med NAV om
arbeidsmarkedsinkludering.

Beboergruppe

Lærlinger og personer i arbeidsmarkedstiltak kan både være
personer i byggegruppen men også andre med lokal tilhørighet.
Egeninnsats kan være på egen leilighet eller felles koordinert
innsats i andre leiligheter og fellesarealer.

I løpet av forprosjektet vil det være mulig å søke seg til en
beboergruppe. Denne gruppen vil bestå av de fremtidige
beboerne og sluttføre forprosjektet. TBBL ønsker å se på
samtidig som den rehabiliteres.
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Også ting som matlaging og barnepass kan inngå i egeninnsats.
Egeninnsats kan godskrives mot husleie som en del av en
innsats for leie modell.
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PROSJEKTERING
MEDVIRKNING
WORKSHOP 1

WORKSHOP 3

FINANSIERINGSMULIGHETER

INTERESSEMØTER

med medlemmene i forbindelse
med Tøyen boligkonferanse 2017

med medlemmene

med Husbanken og andre

med byggegruppe og
interreserte medlemmer

KUNNSKAPSGRUNNLAG: DET LOKALE BOLIGBEHOVET

KUNNSKAPSGRUNNLAG

WORKSHOP 2

KONSEPT

AVTALE

’Hva nå Tøyen’
’Bo på Tøyen i 10 år til’

med medlemmene i forbindelse
med Tøyen boligkonferanse 2018

skisseforslag

intensjonsavtal mellom TBBL,
Boligbygg og Oslo kommune
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PROSJEKTERING
MEDVIRKNING

SELVBYGGING

- utført av beboergruppen med
arbeidstrengende lælinger:
Ikke bærende vegger
- overflater
- innredning
-fellesareal ute

PROSJEKTERING

BYGGING
STØRRE
OPPSUSSING

KOBLE PÅ
- nabolagsaktører
- arkitekter
- entreprenør
- bydel

utført av
fagfolk
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FERDIGSTILLING AV
BYGGHERRE
- våtrom
- fuktskader
- VVS
- brann
- balkonger
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Fellesarealer

Fellesarealer og
sirkulasjon

MULIGHETSROM
FELLESROM MED FUNKSJONER
BESTEMT AV BEBOERE
F.EKS:

Ekstra bade- og vaskerom
ifm fellesfunksjoner

Tak

Takhage + Minikjøkken

Plan 6

Felles kjøkken / spiserom
Mini spa / badstue

Plan 3 - 4 - 5

Felles allrom med åpne
funksjoner
+ WC/toalett
+ Vaskerom
(i hver etasje)

Felles allrom ifm
trappeoppgang
TØYEN
TORG

Plan 2

Felles vaskerom
Barnerom
Fin verksted

TØYEN BIBLIOTEK
+
NÆRING

BAKGÅRD

Felles takterrasse
Plan U2

Grovt verksted
Sykkelverksted
(MULIG KOBLING TIL BAKGÅRD
GJENNOM LØFTEPLATFORM)
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Organisering
nivå i utviklingen av nye boliger i Hagegata 30.

Tøyen Boligbyggelag kan inngå i en prosjektgruppe sammen

TBBL er ydmyke i tilnærmingen til dette prosjektet og forstår
at det er et stort prosjekt å starte med for et nyetablert og
idealistisk boligbyggelag.

TBBL kan også ta et overordnet prosjektansvar med målsetning
om å etablere et borettslag og en ideell utleieenhet som
forvalter utleieboligene.

Samtidig så er det lov- og vedtektsfestede formålet til et

TBBL vil da har det overordnede ansvaret for alle aspekter av
boligutviklingen og videre drift av boligene.

Vi har tillit til at vi med vår lokale kunnskap, tverrfaglige
kompetanse og i et godt samarbeid med Oslo Kommune,
Husbanken, tilknyttet fagmiljø og andre ressurser vil kunne ta
en viktig rolle i dette prosjektet på en måte som ivaretar det
lokale boligbehovet og realiserer målsetninger i politiske vedtak
og overordnede strategier på en måte som også minimerer
risikoen i prosjektet.

For at TBBL skal kunne ta et overordnet prosjektansvar
forutsetter det et godt samarbeide med Oslo kommune og
Husbanken.
Kostnadene for rehabilitering og et evt. kjøp av blokka vil kunne

hovedprioritet er derfor å søke å oppfylle dette formålet.

i Husbanken som betjenes gjennom husleie og salg av boliger i
borettslaget.
kommunale garantier eller eller et kortsiktig lån som innløses
når grunnlånet fra Husbanken utbetales.
Det er også aktuelt for TBBL å ta en annen og mindre rolle i
prosjektet. Dette kan for eksempel være å forvalte kun en del
av boligene enten gjennom kjøp på en slik modell som skissert
over, framleie av boliger basert på en leieavtale. Eller med bidrag
til medvirkningsprosesser, kunnskapsutvikling og løsningsforslag.

96

Mulighetsstudie

Mulighetsstudie

97

Arnljot Gellines vei 41,
Etterstad
Clerence Jensen var interessert
i et samarbeid med oss, for å
transformere industribygget til
bolig. De var i 2018 i full gang med
oppussingen av fabrikken mens de
hadde satt industribygget på vent.
Bygget har en del fysiske begrensninger med hensyn til støy,
nærhet til Alnaelva og gjeldende regulering.
TBBL så sammen med Clarence Jensen på ulike muligheter for
som begrenset hva TBBL kunne “kreve” i slike avtaler. Samtidig
så var det spennende for oss å jobbe med dette prosjektet for å
applikere tilnærmingen vår på et konkret prosjekt.
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Situasjon

265 877 Ø

6 649 918 N

Arnljot Gellines vei 41 ligger på Etterstad, og
er innenfor Bydel Gamle Oslo som er TBBL
sitt fokusområde.

Tøyen

48 068 N

AGV41
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5m

Analyse

6m

Kvaliteter

De eksisterende vinduene i fasaden gir godt Tomten ligger inntil et etablert
dagslys
rekreasjonsområde og har relativt god
kollektivforbindelse

Fleksibilitet og kvaliteten i eksisterende grid med få indre
bærevegger
Bygget har god takhøyde for boliger
102

Transformasjonprosjekt: bærekraftig bruk av
eksisterende bygning og materialer
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Analyse
Parkering

I prosjekt
Boligareal ca 1130 m2 (2,5 etasjer)

Føringer

Sykkelparkering bolig: ca 33 plasser

Fra reguleringsbestemmelser:

Bilparkering bolig: ca 4 plasser

3.3 Parkering
Parkering for bil og sykler skal anordnes etter den til enhver tid
gjeldende parkeringsnorm for Oslo, den tette byen.
Min. 5 % av parkeringsplassene skal reserveres for personer
med funksjonsnedsettelse. Det skal etableres gjesteparkering
for de resterende formålene vest for det tidligere
næringsbygget ved Fagerlia. Sykkelparkering skal plasseres ved
inngangspartiene for blokkene og i parkeringskjeller.

Utfordringer
• Lite eller ingen plass til bilparkering
på tomten
• Lite eller ingen plass til
sykkelparkering på tomten
• Fordyrende element
• Ikke bærekraftig

Muligheter
• Mer uteoppholdsareal
• Høykvalitets sykkelparkering i
kjelleren
• Rimeligere boliger
• Fokus på bildeling, økt sykkel- og
kollektivandel

Parkeringsnorm:
Relativt god kollektivforbindelse
5 min til busstopp

10 min til t-bane

10 min til sentrum
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Analyse
Uteareal og byggegrense

Fra reguleringsbestemmelser:
3.6 Uteoppholdsareal
Det skal være minst 1000 m2 felles uteoppholdsareal.
Felles takterrasser kan inkluderes i beregningen av felles
uteoppholdsareal. Hver boenhet skal ha privat uteareal i direkte
tilknytning til boenheten, på tak, balkong eller terreng.
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og regulerte
høyder som angitt på plankartet.

Utfordringer
• Kan ikke bygge utenfor
byggegrense
• Ikke mulighet for privat uteareal i
direkte tilknytning til boenheten
• Støyutsatte utearealer
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Muligheter
• Balkonger som krager ut over
byggegrensen
• Balkonger med støyskjerming kan
skape konstruert stilleside for
leilighetene
• Fokus på feller utearealer for å
skape et godt bomiljø
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Analyse
Høyde

Fra reguleringsbestemmelser:
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og regulerte
høyder som angitt på plankartet.
Det tidligere industribygget mot Fagerlia kan rives eller
ombygges. Bygningen skal ha et industrielt preg i form og
uttrykk.

Ny etasje?

Høyde heisoverbygg

Det skal etableres takterrasse på det tidligere industribygget.
Takterrassen skal utformes med inndeling i –, og møblering av
ulike oppholdssoner. Alle bygningselemeter på takterrassen
skal integreres i bygningens helhetlige utforming. Takterrassene
skal skjermes mot støy fra jernbanen. Skjermingen skal utføres i
transparente materialer.
De siste 3 meterne opp til maksimal gesims ved kote 70,5
skal kun benyttes til takoppbygg for heis, trapp og tekniske
installasjoner, samt rekkverk og støyskjerming.
Takoppbygg kan utgjøre maksimalt 75 m2

Utfordringer
• Få boenheter gir høyere
byggekostnad per leilighet
• Høy byggekost møter ikke behovet
for sosialt tilgjengelige boliger
• Maks 3 m fra maks kote er ikke nok
plass til heis
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Muligheter
• Ekstra etasje vil gi en mer optimal
leilighetsfordeling
• Rimeligere boliger som er sosialt
tilgjengelig
• Heving av maks kotehøyde
•
leiligheter på taket
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Analyse

Utfordringer
• Få boenheter gir høyere
byggekostnad per leilighet
• Høy byggekost møter ikke behovet
for sosialt tilgjengelige boliger
• Maks 3 m fra maks kote er ikke nok
plass til heis

Støy

Muligheter
• Ekstra etasje vil gi en mer optimal
leilighetsfordeling
• Rimeligere boliger som er sosialt
tilgjengelig
• Heving av maks kotehøyde
•
leiligheter på taket

Fra reguleringsbestemmelser:
3.9 Støy
(...)Alle leiligheter skal ha minst en stille side.
Minimum 1 soverom skal ligge mot stille side.
støykart for eksisterende situasjon pluss
med støyskjerm:

50 % økning i godstrafikk
mulig boligutnyttelse med dagens føringer:

74 68

bolig

3 x ca 180 m2

Tegnforklaring

Arnljot Gellines vei 35
Støynivå

Railway
Building
Barrier
Bridge
Contour Line
Building Evaluation
Calculation Area
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... <= 58 dB
58 < ... <= 68 dB
68 < ... dB

Støy fra jernbanetrafikk
Støy fra jernbanetrafikk
Pasasjertrafikk dagens trafikk
Pasasjertrafikk dagens trafikk
Godstrafikk fremskrevet 50 %
Godstrafikk fremskrevet 50 %
Beregnet 1,5 m.o.t.
Beregnet 4 m.o.t.
med skjerm h=3,0 m.o.t.

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Kontrollert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag

Det vil kun anlegges boliger mot den sør-vest vendte fasaden med dagens støybegrensninger.
Det vil maks bli ca 9 leiligheter totalt.

Beregningsoppløsning: 2 x 2 m
Støynivå Lden [dB]
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Analyse

Illustrasjoner på vinterhage/
innglasset balkong

Mulige støyreduserende tiltak: innglasset
balkong, vinterhage, russervindu
Vinterhage og
innglasset balkong
•

•
•

Eksempel på aktuell
planløsning i leiligheter med
vinterhage mot støyutsatt
side
Vist både med ensidig og
tosidig leiligheter
Illustrasjon: Asplan Viak

Russervindu
•
•
•

112

Mulighetsstudie

Dobbelt vindu med
åpningsfelt oppe og nede
Støyabsorberende
Dette vinduet har blitt
godkjent på boligene i
dovrekvartalet i Lillestrøm,
som har en lignende
støysituasjon.
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Boligløsninger
Planer. Leiligheter mot alle fasader med
støyreduserende tiltak.

alle leiligheter har gode solforhold

Plan 1

alle leiligheter har en stille side (ikke mot
jernbanen)

alle leiligheter får utsikten mot alnaelva

Plan 2 og 3

leiligheter større enn ca 2 rom får mye
fasade og derfor
mer fleksible plan

god miks - forskjellige typer leiligheter
legger til rette for mangfold i
beboergruppen

Eksempel på mulig leilighetsfordeling
•
• Alle leiligheter har tilgang til fellesareal
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støre felles arealer legger til rette for et
godt bomiljø
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Prosjekteringsprosess
med beboergruppe
PROSJEKTERING
MEDVIRKNING

FELLESMIDDAGER

INTERESSEMØTER

BINDENDE
AVTALE

RAMMEVERK
PROSJEKT

PROSJEKTERING

bli kjent med
medlemmene

med interreserte
medlemmer

mellom tbbl, cje
og beboergruppe

mellom tbbl
og beboergruppe

MEDVIRKNING

X 1,2,3...?

SKISSEFASE
TOMT
undersøke tomtens
potensial
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AVTALE
ANG. TOMT
mellom cje
og tbbl
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SELVBYGGING

utført av beboergruppen

PROSJEKTERING
TOMTEERVERVELSESPROSESS

KOPBLE PÅ ANDRE
AKTØRER
- arkitekt
- etreprenør
- andre konsulenter

BYGGING
STØRRE
OPPSUSSING

FERDIGSTILLING

utført av
fagfolk

Mulighetsstudie

117

Vedlegg
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