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SAMBRUKSTUN VED FJORDEN
Dette er en historisk sjanse, lignende areal finnes ikke. Oslo kommune må benytte denne unike
muligheten til å skaffe seg svært egnede areal og bygningsmasse til dekning av eksisterende
og stadig økende kommunale behov. Nærmiljøet ønsker å samarbeide med Oslo kommune
om behovsdekning, bevaring og utvikling av området, og kan bidra med et mangfoldig
tverrsektorielt bredde- og lavterskeltilbud rettet mot lokalbefolkningen og byen forøvrig.

•

Stiftelsen Bekkelagstunet er representert på området gjennom den ideelle foreningen
Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé.

•

De fokuserer på aktiviteter og folkehelse med mål om inkludering, trivsel,
læring og mestring.

•

BAKGRUNN
•

STIFTELSENS AKTIVITET PÅ BEKKELAGSTUNET

De jobber for å skape en grønn og samlende møteplass på tvers av generasjoner og
bakgrunn. Pilotprosjekter som økologisk nyttehage, utendørs matkurs og tilrettelegging av
vannaktiviteter er godt i gang.

Stiftelsen Bekkelagstunet (Org.nr: 920 415 008) representerer de tre lokale vellene,
Malmøya vel, Ulvøy vel og Selskapet Bekkelaget vel.

•

Velkretsen består av over 3000 beboere.

Erfaringene til nå understreker det store behovet for denne møteplassen, og viser at
konseptet når bredt og til mange.

•

Forslaget er tiltenkt hele Bydel Nordstrand med over 50 000 innbyggere, og byen forøvrig.

•

Bekkelagstunet er et naturlig sentrum i nærmiljøet, og engasjementet for området er stort.
Nærmiljøet har arbeidet for bevaring og utvikling av Bekkelagstunet i mange år.

•

Stiftelsen ble opprettet som ett av flere initiativ for å stoppe forfall, og ønske om å dekke
primærbehov i nærmiljøet og bydel Nordstrand.

•

Stiftelsen ønsker eierskap og driftsrett over området, for å sikre fremtidig ivaretakelse og
bruk for alle.

VISJON
•

Skape et helhetlig, maritimt område for inkludering, aktivitet og mestring.

•

Oslo Kommune og Oslo Havn KF sine øvrige tomter rundt Bekkelagstunet bør inngå i
vurderingen av områdets egnethet for å dekke kommunale behov.

•

Spille på den unike beliggenheten ved fjorden ved å binde Bekkelagstunet, Bekkelagsbadet
og sjøen sammen til et helhetlig område.

•

Stort potensiale, helhetstanken kan utvikles til å bli et prestisjeprosjekt for Oslo kommune,
og en berikelse for Oslo by. Området er sentrumsnært og lett tilgjengelig. Under 10
minutter med buss fra Oslo S, og gode buss- og sykkelforbindelser til øyene og områdene
langs Mosseveien.

•

Tilgjengelig og inkluderende for et bredt publikum.

•

Bærekraftsmålene er en viktig rettesnor for arbeidet til Stiftelsen Bekkelagstunet.
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BEHOV OG MULIGHETER
Vi ønsker å dekke behov som møteplass, barnehage, dagsenter, helsesenter, ungdomsklubb,
spesialboliger, lagringsplass for gratis utlån av aktivitetsutstyr, og åpne opp dette unike
området for hele byen.

MARITIM BARNEHAGE
•

Stiftelsen Bekkelagstunet har jobbet for å bevare barnehagen, og fikk enstemmig støtte i
Bystyret for en permanent barnehage.

•

Den midlertidige barnehagen opplever stor merverdi ved at Bekkelagstunet kultur- og
aktivitetskafe har lavterskeltilbud i umiddelbar nærhet. Det gir barnehagen en unik mulighet
til å benytte tilbudet ofte, og uten for mye planlegging.

•

Med sjøen som nærmeste nabo er det viktig at barna får et naturlig forhold til å ferdes
i og ved vann. Aktiviteter i tilknytning til fjorden, vanntilvenning, og fokus på maritim
bærekraft, kan være en del av barnehagehverdagen.

BARNE – OG UNGDOMSKLUBB
•

Skolekretsen har ingen felles møteplass, etter 4. klasse er det ingen tilbud for tilholdssted.

•

De unge trekker tidlig vekk fra nærmiljøet.

•

Det er et behov for et sted å «henge» etter skoletid, og for tilrettelegging av leksehjelp,
klubb og arrangementer av og med barn og unge på kvelder og i helger.

•

Fokus skal være på lek, spill, læring, aktiviteter og hyggelig samvær.

•

Bekkelagstunet er en god arena for lavterskelaktiviteter. Ut fra sammendraget fra vedlegget
- Rapport Ung og aktiv i Oslo i behovsplanen for idrett og friluftsliv, fremheves det å
etablere uformelle ungdoms- og fritidshus med tilgjengelig utstyr og kompetanse, som et
viktig verktøy for å hjelpe ungdom inn i meningsfulle bevegelsesaktiviteter.
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DAGSENTER
•

Det er et stort behov for et dagsenter i nærmiljøet.

•

Det er ikke tilstrekkelig at disse tjenestene tilbys i øvre del av Bydelen. Det er ingen
kollektivforbindelse opp til «høyden», og vei, jernbane og 110 høydemetre med bratt
stigning er en barriere både for eldre og barn som ønsker å benytte bydelens nåværende
tilbud. Bilbruk er lite bærekraftig.

•

Fagpersoner mener Bekkelagstunet er meget godt egnet for dagsenter for personer med
demens, eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre. Områdets naturlige utforming
som en sansehage med rekreasjonsmuligheter og et variert aktivitetstilbud, skaper gode
arenaer for å styrke forebygging av fall, ernæringssvikt og ensomhet. Dette presiseres som
viktige virkemidler i Oslo kommunes tydelige satsing på utvikling av tjenester med mål om
at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

•

Hente inspirasjon fra “danskestudien” der de har stor suksess med å tilrettelegge for
gjensidig glede av hverandre på tvers av generasjoner. For eksempel ved at eldre hjelper til
med lekser, mens ungdom viser hvordan man bruker ny teknologi eller hjelper dem som har
en funksjonsnedsettelse. Eller de kan samarbeide om et teaterkonsept om okkupasjonstiden,
reparere noe på verkstedet eller lage mat sammen med egendyrkede råvarer.

•

Dagsenteret kan ha et maritimt tilbud med aktiviteter som foredrag fra områdets spennende
maritime historie, tur langs kyststien for å besøke badehuset med original senkekum, yoga
på Bekkelagsbadet og dagsutflukt på sjøen.

PU/DEMENS/SPESIALBOLIGER
•

Det er behov for flere tilpassede boliger i Bydelen og behovet vil øke.

•

Vi oppfatter at bydelen vurderer ulike tomter for å dekke behovene for PU (boliger for
psykisk utviklingshemmede) og demensboliger. Når man ser helhetlig på området, mener vi
det vil være svært egnet til plassering av denne type prosjekt. Omgivelsene er unike, med
vernet kalkskog, friområder, fjord, og aktivitetspark. Nærmiljøet er inkluderende og trygt.

•

For denne type boliger vil det også være et stort fortrinn med et helsesenter og et
velutviklet dagsenter i nærheten.

•

Det kan også inviteres til samarbeid med Nedre Bekkelaget skoles byomfattende
spesialgrupper for autismespekterforstyrrelser og Solvik Camping for funksjonshemmede på
Malmøya.
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HELSESENTER
•

Nærmiljøet trenger et helsesenter med allsidig tilbud av tjenester.

•

Det er en klar mangel på fastleger i bydelen vår og det vil forverres. Pt finnes 36 fastleger
i bydelen. 30 av legene har fulle lister, noe som gir en lav andel åpne lister på 16,7 %.
Nasjonalt var andelen 36 % i 2017. Hele 41 % av fastlegene i bydel Nordstrand er over 60
år gamle.

•

Dagens legetilbud på Bekkelagstunet er ustabilt og mangelfullt, det er opp til flere timer
lang ventetid på venterommet, og fasilitetene er i meget dårlig forfatning. Det er et
lite attraktivt kontor å ha praksis i. Det er nødvendig med en langt bedre ordning for å
rekruttere flere fastleger til området.

•

Stiftelsen Bekkelagstunet kontaktes stadig av helse- og omsorgstilbydere som ønsker å
være en del av et helhetlig helsetilbud i nærmiljøet. Dette viser et marked for et tilbud med
langt bredere funksjon enn det som finnes i dag. Helsetjenester som helsesøster, tannlege,
fysioterapeut, frisør, ernæring og hudpleie kan inngå i helsesenteret.

•

Det er ingen tilsvarende tilbud i «nedre del» av bydelen, og også her møter man problemet
med mangelfull kollektiv forbindelse for å benytte seg av bydelens helsetjenester.
Eksempelvis er det tungvint å ha oppfølgning av nyfødt baby på Helsestasjonen på Karlsrud,
når man må reise kollektivt inn til sentrum, og deretter ut igjen til Karlsrud.

•

Nærhet og tilgjengelighet til helse- og omsorgstjenester er avgjørende for å kunne benytte
seg av, og få effekt av de etablerte tilbudene.

•

Gjennomsnittsalderen i bydelen er relativt høy og vil øke de neste årene. De eldste
innbyggerne er de største forbrukere av helsetjenester i alle ledd.

•

Helsesenteret vil også kunne dekke behovet for et større allrom til trening.

•

Helsesenter vil være et godt supplement til et dagsenter.

•

Et velutviklet helsesenter vil generere leieinntekter.

URBANT LANDBRUK
•

Bekkelagstunet kultur- og aktiviteskafé har med støtte fra Bymiljøetaten og god hjelp
fra skoleelever, barnehagene, kvinner med innvandrerbakgrunn, pensjonister og andre
hageentusiaster, skapt en frodig økologisk kjøkkenhage på området.

•

Formidling av respekt for råvarer, og viktigheten av å ta vare på jorda vår står i fokus.

•

Suksessen med kjøkkenhagen viser den store gleden av å dyrke sammen og ønskes
videreført til alle grøntområdene på området.

10

Stiftelsen Bekkelagstunet

Sambrukstun ved fjorden

11

TILBAKE TIL INNHOLD

LAGRINGSPLASS FOR LAVTERSKELTILBUD INNEN IDRETT OG FRILUFTSLIV
•

Ønskelig med lokaler for å lagre utstyr til gratis utlån til bruk på land og i vann, som baller,
hjelmer, skøyter, køller, kano, kajakk, SUP, fridykk- og dykkerutstyr, årer og svømmevester.
Eksempelvis kan lemmebrakka og garasjene benyttes, etter modell fra utlånsordningen BUA
(se forslag til plassering i vedlegg 5 om eksempel på mulig innhold). Behovsplanen for idrett
og friluftsliv, kapittel om Utstyrsbarrieren, påpeker at et av tiltakene i folkehelseplanen for
Oslo, er at flere barn og unge skal gis mulighet til å drive med fritidsaktiviteter i nærmiljøet
gjennom for eksempel gratis aktivitetstilbud og lån av utstyr.

•

Oslo Havn ferdigstiller aktivitetsparken Bekkelagsbadet på nabotomten denne vinteren.
Her kommer det en utvidelse av den populære badebryggen, stupetårn, volleyballbane,
parkouranlegg, BMX-bane, ballbinge og skøytebane. Ønsker å bruke det aktivt for å
skape et lavterskeltilbud for fysisk aktivitet og friluftsliv og tilby trenere, lek, morsomme
aktiviteter og inkluderende arrangement.

•

Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafe tilbyr fast gruppetrening og yoga flere ganger i
uken, og har god erfaring med å bruke de unike omgivelsene aktivt i sitt tilbud. Tilbudet er
populært hos både innvandrerkvinnene fra Urtehagen VGS og nærmiljøet.

FOLKEHELSE
•

Området kan utvikles til å bli en foregangsløsning for å fremme bedre helse,
lavterskelaktiviteter og friluftsliv for alle aldre og funksjonsnivåer. Sjøen, Bekkelagsbadet
og Bekkelagstunet er svært egnet som et aktivt fellesområde, og kan fungere som en
nærmiljøsentral ved å tilby trenere, utlån av utstyr og inkluderende arrangement.

•

I Behovsplanen for idrett og friluftsliv, i kapittelet om status og behov, påpekes det at det
er behov for stimulering til aktivitet, og tettere samarbeid med frivilligheten dersom en
skal lykkes med å i større grad utnytte folkehelse- og inkluderingspotensialet som ligger i
friluftsliv som aktivitetsform.

ERNÆRING
•

Med god støtte fra Gjensidigestiftelsen tilbyr Bekkelagtunet kultur- og aktivitetskafe
utendørs matkurs. Målet er å bedre barn og unges matvaner, og redusere matsvinn.

•

Det er meget gode erfaringer med å bruke egendyrkede råvarer fra kjøkkenhagen i
matlagingen, og kombinere naturopplevelser og aktiviteter med matglede.

•

Fremover blir det familiekurs med restefest, hvor frivillige eldre skal dele sunne
mattradisjoner. Gratis sunn snacks og leksehjelp står også på menyen.

•

Forebygging av ernæringssvikt hos eldre ønskes også som en del av tilbudet.

•

Konseptet ønskes videreutviklet og kan tilbys som en del av «den naturlige skolesekken»,
og være et tilbud til elever over hele byen. Suksessen til Geitmyra matkultursenter for barn
viser det store behovet og nytteverdien til denne type konsept.
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MARITIMT FOKUS
•

I kapitelet om vannsportannlegg i behovsplanen for idrett og friluftsliv, fremkommer
det i Oslo kommunes Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt av Oslo bystyre
23.09.2015, at rekreasjon og fritidsaktivitet på fjorden, øyene og langs sjøfronten skal
være et satsingsområde fremover. Dette innebærer at fjorden skal gjøres til et attraktivt
aktivitetsområde med variert bruk.

•

Vi mener området bør bli en mer naturlig del av Fjordbyen, og fungere som en møteplass for
maritim kunnskap og lavterskelaktiviteter.

•

Ferdigstillingen av det nye Bekkelagsbadet vil føre til at det blir naturlig for bydelen, og
store deler av byen forøvrig, å legge sine bade- og sjøaktiviteter hit.

•

Kyststien bør oppgraderes og at det tilrettelegges for fine turløyper, både på land og i vann.

•

Bekkelagstunet ble lenge kalt Skipsfartens Internat, og var bebodd av gamle sjømenn.
Lokalbåten Ceres gikk i rute Malmøya–Kristiania fra 1870-1928. Det kunne vært flott å
gjenåpne denne fergeforbindelsen, eller lage en kajakkled fra Sørenga til Bekkelagsbadet.

•

Selskapet Bekkelagets vel har også tilgang på et badehus, et naust og det gamle
venteskuret på Ceresbrygga. Dette kan innlemmes som en del av helehetstanken,
eksempelvis til lagring av dykkerutstyr og enkel adgang til sjøen.

•

Ormsundet er et rolig og egnet sted for utprøving av vannaktiviteter. Det er god sikt og
mange muligheter.

•

Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafe samarbeider med tilbyder av fridykkekurs,
snorkling og vanntilvenning, som skal holde kurs og lagre utstyret på Bekkelagstunet.

•

Områdets maritim- og havnehistorie bør fremmes og formidles. Museumsskipet RS1
”Colin Archer” ligger fortøyd i Ormsund. Det er nasjonalt og internasjonalt det mest kjente
flytende fartøy fra Norge og «Colin Archer»s søsterbåt RS14 Stavanger pryder den nye
500 lappen.

•

Det er ønskelig med innovative og bærekraftige maritime løsninger. Bekkelagstunet
kultur- og aktivitetskafe er i dialog med en marinbiolog som har fått støtte til design og
utbygging av en snorkelled som kan ligge i Ormsund. Foreningen har også fått tilskudd av
Miljøhovedstaden til utendørs fotoutstilling om livet under vann, og naturverksted med
fokus på maritim forsøpling.

SVØMMEBASSENG
•

Nærmiljøet er også i dialog med Oslo Havn KF om en mulig svømmehall i buffersonens fase
5 på 4,5 mål (se vedlegg 4, Ormsund Leir – nærområdet)

•

Det vil være en miljøvennlig og prisgunstig foregangsløsning. Den kan være basert på
saltvann som hentes direkte fra fjorden og varmes opp med metangass fra renseanlegget.

•

Her vil det være fokus på rekreasjon og svømme- og livredningskurs, noe det er et sterkt
behov for i Oslo, og viktig for den lokale skolen og barnehagen som ligger så nære vann.

•

Den kan utformes med tanke på flerbruksaktiviteter i vann, og tilrettelegges for
vannaktiviteter som vannrugby, vannvolley, synkronsvømming, fridykk – og dykkerkurs osv,
hvilket er mangelvare generelt.
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BIBLIOTEK OG IVARETAKELSE AV KULTUR OG HISTORIE
•

Området har særpreg og en unik historie som nærmiljøet har jobbet med å ta vare på og
formidle. Vi ønsker å nå frem til enda flere og bruke nye former for formidling

•

Det gamle biblioteksrommet i messa kan gjenskapes med utstillinger, bøker og bilder fra
områdets unike historie.

•

Områdets og Ormsund leir sin historie, kan formidles og kommuniseres gjennom utstillinger,
foredrag, teater og arrangement. Nærmiljøet har mange engasjerte beboere med mye
lokalkunnskap, og Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og historielag har også sagt seg
villige til å bidra i dette arbeidet.

•

Ønskelig å utvikle digitale og virtuelle måter å fortelle historien på gjennom samarbeid
mellom eldre som kjenner historien og unge teknologer fra barne- og ungdomsskolene i
nærheten.

SAMBRUKSTUN
•

Stiftelsen Bekkelagtunet har som hovedmål å skape en møteplass for alle. Det er det
tiltaket som er mest ønsket, ifølge innspill til velforeningene og undersøkelser gjort av Oslo
Havnevesen KF i forbindelse med utviklingen av buffersonen. Det er ingen andre naturlige
treffpunkt i nærmiljøet, og suksessen med kafékonseptet til nå viser at behovet er stort.

•

Stiftelsen Bekkelagstunet ser i utgangspunktet for seg alle de røde byggene på
Bekkelagstunet, og kaserne «2» (se forslag til plassering i vedlegg 5 om eksempel på
mulig innhold) til et sambrukstun for lavterskelaktiviteter og hygge - som kafe, bakeri,
lokalt utsalg, dagsenter, bibliotek, formidling av kulturhistorie, utstillinger, foredrag, kurs,
marked, teater, leksehjelp, dans, trening, yoga, galleri, verksted, musikk, ungdomsklubb,
babysang, utlån av utstyr til land og på vann, arbeidstrening og mange hyggelige og
inkluderende arrangement.

•

Stiftelsen Bekkelagstunet ønsker i utgangspunktet å videreføre eksisterende leieavtaler som
en del av sambrukstunet. Det vil sikre en fast leieinntekt. Samarbeidet er godt, og det deles
på ressurser, lokaler og kompetanse.

•

Leietakerne som er representert på Bekkelagstunet i dag, bidrar til et spennende mangfold.
Vi er heldige som har et ressurssterkt og trygt nærmiljø, noe som skaper gode rammer for
inkludering og mestring.

•

Stiftelsen er positive til å videreføre en lang tradisjon med bruk av området til botilbud for
vanskeligstilte. Det har vært lite konflikt mellom lokalmiljøet og beboere siden krigsseilerne
inntok Bekkelagstunet på slutten av 1940-tallet. Bydelens fortrinnsrett for beboere kan
videreføres, og det vil også være rom for andre.

•

Det er flere interessenter for området med gode muligheter for å få til noe unikt sammen.

•

Vi ønsker at Bekkelagstunet rommer et mangfold av tilbud og interesser, som utvikles i takt
med samfunnsutviklingen og gjeldende behov.

•

Området skal være byomfattende og attraktivt for flere enn bare lokalbefolkningen, og
innholdet tilpasses nytenkende løsninger.
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GJENNOMFØRING
Vårt hovedønske er at området overtas og opparbeides av Oslo Kommune, og at Stiftelsen

•

Normal utleiepris i området er anslått til å ligge på ca. 1000 kr per kvm.

Bekkelagstunet sikrer en god drift videre. Med lokalt engasjement og sambrukskonseptet vil

•

Pga. bygningsmassens utforming og begrensede mulighet for utvikling pga. fredning er nok

nærmiljøet kunne oppnå et bredere og bedre tilbud enn det summen av etatenes separate tilbud
representerer.

realistisk kvmpris noe lavere.
•

Realistisk anslag kan i gjennomsnitt være 40-50% av markedspris og årlig leieinntekt ligge
mellom 1,0 og 1,3 mill. kroner.

STYRET STIFTELSEN BEKKELAGSTUNET
•

•

bredbånd/TV, inngår egen innboforsikring og gjennomfører ønsket oppgradering som

Formålet til Stiftelsen er å erverve, rehabilitere og drifte Bekkelagstunet og omegn, til beste

resultat av normal slitasje (etter avtale med daglig leder).

for byens beboere generelt, og Nordstrand bydels beboere spesielt.
•

Styret er stiftelsen øverste organ og forvaltningen av stiftelsen er styrets ansvar.

•

Styret består i dag av et medlem fra hver av velforeningene i skolekretsen, Ulvøy vel,
Malmøya vel og Selskapet til Bekkelagets vel, samt representanter fra Nordstrand
Bydelsutvalg og Oslo Bystyre.

•

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at forvaltningen foretas i samsvar med
vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning kontrolleres betryggende.

•

Styret kan ansette daglig leder etter samråd med velforeningenes styrer.

Leietakere betaler månedlig husleie til Stiftelsen Bekkelagstunet og dekker selv strøm,

•

Overskuddet i Stiftelsen skal gå til utvikling av området, forbedring av tilbudet eller som
bidrag til andre gode tiltak i nærmiljøet.

ALTERNATIV FINANSIERING
•

Stiftelsen Bekkelagstunet har dialog med private investorer som ønsker et samarbeid med
Oslo kommune. For eksempel en hybridløsning der man deler totalkostnaden, eller eventuelt
at området blir seksjonert. En mulighet kan være en fondstruktur der lokalbefolkningen kan
investere.

DRIFTSMODELL
•

Daglig leders ansvar vil være å sikre god utnyttelse av mulighetene på Bekkelagstunet
innenfor rammene av Stiftelsens formål, lokale og kommunale behov og
bevaringsforpliktelsen i fredningsvedtaket.

•

Stillingen som daglig leder tillegges ansvar for den daglige driften, opprettes som en fast
stilling og lønnes av Stiftelsen Bekkelagstunet.

•

I tillegg til daglig leder ser vi behov for to deltidsstillinger som sammen med daglig leder
sikrer koordinering og tilrettelegging av sambrukstunet.

•

Inntektene til stiftelsen kan være leieinntekter fra leietakerne i den definerte
bygningsmassen og et årlig driftsbidrag fra en eller flere av representantene i styret
(velforeningene, Oslo Kommune og bydel Nordstrand) og eventuelt andeler av omsetningen/
overskuddet som driften genererer. Det kan også være gode forutsetninger for økonomisk
støtte i form av tilskuddsordninger, da dette er ideell virksomhet som når bredt og mange.

•

Kostnadene til stiftelsen vil være lønn til ansatt daglig leder, koordinatorer, kjøp
av vaktmestertjenester og normalt vedlikehold, (eier utbedrer ved behov for større
oppgraderinger/mangler) og ekspertbistand ved behov for analyser/utredninger. Kommunale
avgifter, fibernett evt. andre faste driftskostnader.
(Vi forutsetter at eier forsikrer bygningsmassen.)

•

Forutsatt at bygningsmassen slik den er i dag er blir satt i hensiktsmessig stand, vil en
bygningsmasse anslått til ca 2700 kvm kunne leies ut.
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FREMDRIFT
•

Unik mulighet for Oslo kommune til å sikre fortsatt eierskap til 46 dekar sjønære områder
med godt over 3000 m2 med bebyggelse som er svært godt egnet for de behov som
etterspørres, både lokalt og for byen forøvrig.

•

Arealene er i det alt vesentlige ferdig regulert til offentlige formål, sosial institusjon
og barnehage.

•

Potensialet for området er stort, helehetstanken kan utvikles til å være en berikelse for Oslo
by, og et prestisjeprosjekt for Oslo kommune.

•

I Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv, presiseres det at Oslo kommune har
et ansvar for å skape anlegg og sosiale møteplasser, samt tilrettelegge for aktivitetstilbud
der alle har en reell mulighet til å delta på sine premisser. Gjennom gode eksempler i Oslo
har det vist seg å være viktig å satse på helhetlig, gode konsepter som treffer lokalt, der
interaksjonen mellom kommunale virksomheter og de frivillige organisasjonene har vært
viktig.

•

Stiftelsen Bekkelagstunet kan bidra med et mangfoldig tverrsektorielt bredde- og
lavterskeltilbud rettet mot lokalbefolkningen, dagens brukere av Bekkelagstunet og
byen forøvrig.

•

Bekkelagstunet kultur og aktivitetskafé som er godt i gang med vellykkede piloter, viser
gjennomføringsevne og ser stort potensiale.

•

Lokalkunnskapen og erfaringene som er bygget opp er viktig for kvaliteten på tilbudet.

•

Stiftelsen Bekkelagstunet har relevant kompetanse og nettverk for å videreutvikle konseptet
til å skape et velfungerende sambrukstun, og dekke behovene for dagsenter, ungdomsklubb,
kunst-, kultur-, historie-, idrett-, friluftsliv- og aktivitetssenter.

•

Har ressurspool av kompetanse som kan innhentes når ønskelig, både frivillige og
selvstendig næringsdrivende.

•

Velfungerende samarbeid både med nåværende leietakere og nærmiljøet forøvrig.

•

Inkluderende, vi ønsker mangfold.

•

Tilhørighet og dedikasjon. Stiftelsen vil sørge for bevaring av den unike ved området, og
sørge for at det fremstår slik det fortjener.

•

Stiftelsen ønsker å drifte sambrukstunet, eksisterende leieforhold og nye aktører, samt
fremskaffe leietakere.

•

Stiftelsens vil jobbe aktivt for at tilbudet også er byrettet, og at det skal nå bredt og mange.

•

Driften skal være velfungerende, økonomisk bærekraftig, og fleksibel, tilpasset etter behov,

Stiftelsen Bekkelagstunet vil svært gjerne samarbeide med Oslo kommune om å skape en helt
unik møteplass for Oslos innbyggere.
Vi håper at arbeidsgruppen ser verdien i området, og potensialet i helhetstanken.

ønsker og føringer.
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BYDELEN OG FJORDEN
BEHOV FOR BEKKELAGSTUNET - EN MARITIM MØTEPLASS FOR ALLE
KOLLEKTIVTRANSPORT
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FORESLÅTT AVGRENSNING AV OMRÅDET
(FRA PRESENTASJON PÅ NEDRE BEKKELAGET SKOLE 19.01.2019 - PBE)
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KOMMUNALT POTENSIAL
EIENDOMSBESITTERE: OK, OHV, OBY, EBY

ca. 7 000 m2

ca. 46 000 m2
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ORMSUND LEIR - NÆROMRÅDET

KYSTSTI

MULIG
SVØMMEHALL

BUSS

SKOLE
AKS

BEKKELAGSBADET

BUSS

ORMSUND LEIR
BUSS
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SLIK KAN DET BLI
EKSEMPEL PÅ UTNYTTELSE AV BYGNINGENE OG OMRÅDET
1.

Paradeplass, vinkelbygg og vaktbu (strengt vern) Sambrukstun; dagsenter, kafe, lokalt utsalg, bakeri,
bibliotek, historieformidling, kurs, foredrag, ungdomsklubb,
leksehjelp, aktiviteter, felleslokaler, galleri, yoga, førstehjelp,
fridykk- og livredningskurs, utdeling klær barnevernsbarn,
arbeidstrening, kontor, marked.

2.

Kaserne (Strengt vern): voksenopplæring innvandrerkvinner,
kurs, kontor, trening, judo, håndarbeid, musikk

3.

Helsesenter: fastleger, tannlege, fysioterapeut, helsesøster,
velvære, frisør, allrom trening, annet.

6.

6.

5.

Maritim barnehage, 4 avdelings (kanskje nødvendig med noe
barnehageareal inn på Bekkelagstunet)

6.
7.

6.

10.

Kaserner: Sosialboliger/produksjonsrom kunst/eldreboliger/
Produksjonsrom kunstspesialboliger/PU/demens/
eldreboliger/utleie/annet

8. Boder: Gjenbruksverksted

5.

9.

I og ved garasjene: oppbevaring utstyr vannaktiviteter (kano,
kajakk, SUP, dykkerutstyr, snorkelutstyr, vester, årer osv)

10. Lemmebrakka: Gratis utlån aktivitetsutsyr, felles hagebod og
vedlikeholdsutstyr

6.

1.

Spesialboliger/PU/demensboliger/eldreboliger/annet

OØ/helsesenter/annet

3.

8.

4.

•

6.

Grøntarealer på området: fellesprosjekt urbant landbruk

Helhet (utenfor dette kartet):

2.

•

Sjøen - aktiviteter i og ved vann (marinbiologutformet
snorkelled, maritim historie og erfaringsbasert læring,
forskning, vanntilvenning, svømme-og livredningskurs,

9.

fridykk, historiske båter, robåter til utlån, flytende badstue,
dykkerkurs, roing, padling, SUP, bading, vannlek osv).
•

7.

4.

Selskapet Bekkelaget vel har også tilgang på to badehus og
det gamle venteskuret på Ceresbrygga. Dette kan innlemmes
som en del av helehetstanken, eksempelvis til lagring av
dykkerutstyr og enkel adgang til sjøen.

Kyststi

•

Svømmebasseng - Buffersone fase 5 (4,5 mål)flerbruksbasseng (saltvann og oppvarming fra
renseanlegg, rekreasjon, vanntilvenning, svømme-
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og livredningkurs, vannrugby, vannpolo, volley,
synkronsvømming osv) (se vedlegg 4, Ormsund Leir –
nærområdet for plassering).
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