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Aktivitetsrapport fra Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Holmlia 
Frivillighetssentral for perioden januar – desember 2013. 
 
I Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN) var året 2013 nok et år preget av høy aktivitet. Deltakelse og engasjement i 
våre aktiviteter og prosjekter har som ved tidligere år vært høy, og selv om vi fikk en flytting i løpet av året har 
aktivitetene stort sett vært opprettholdt i normal drift. Våre frivillige, tillitsvalgte og politikere har bidratt med 
innsats, tilstedeværelse og ideer. Dialog og samarbeid med andre organisasjoner i distriktet fungerer utmerket, 
og gjensidig samarbeid bidrar med både kompetanse og innsats.  
 
Følgende prosjekter og aktiviteter preget fjoråret: 
 
Flytting til nye lokaler   
I februar 2013 ble vi gjort kjent med at lokalene i Ravnåsveien 38 igjen skulle benyttes til barnehagedrift.  Dette 
med bakgrunn i at bydelen måtte finne egnede erstatningslokaler for barnehager i distriktet som skal 
rehabiliteres og bygges om.   
Dette gjorde at vi gjennom våren og sommeren hadde mange møter og dialog med bydelsadministrasjon, 
Omsorgsbygg KF og det politiske miljø for å finne en løsning for Frivillighetssentralens behov for lokaler.  Som 
kjent ble det flytting etter sommerferien, og vi er nå lokalisert i den gamle Hallagerbakken Barnehage i 
Hallagerbakken 26, som ikke lenger var egnet for barnehagedrift grunnet flere forhold. Flyttingen og 
forholdene rundt dette gjorde at mye av tidsbruken for ansatte og frivillige ble benyttet på formålet, og det var 
en lettelse for oss alle når vi endelig var etablert i våre nye lokaler.    
 
 
Vårt Nærmiljø - samarbeidsprosjekt for hele bydel Søndre Nordstrand i samarbeid med 
Rusken sekretariatet i Oslo. 
Prosjektet "Vårt Nærmiljø" startet våren og sommeren 2010.  Med bakgrunn i de gode resultater som har vært 
oppnådd, var det et ønske om å videreføre prosjektet og aktiviteten også frem i tid. Klækken seminaret høsten 
2010 ga sin tilslutning til dette, og SHN har videreført prosjektet som også ble gjennomført i 2013.  
     
Rusken sekretariatet og bydelens politikere er opptatt av at hele bydelen er involvert i denne aktiviteten.   
Dette har sin bakgrunn i at prosjektet tildeles ungdom fra bydelens sommerjobbprosjekt, som bidrar til å 
ivareta oppgaver gjennom hele skoleferien. Arbeidet utføres under tett oppfølging fra SHN og andre frivillige. 
Ruskenpatruljen følger også opp, og ivaretar innkjøringen av innsamlet avfall etter arbeidsdagens slutt.   
Frivillighetssentralene, ungdomssentrene, pensjonistforeningene, Ljanselvas venner, Lions, Kiwanis, politikere, 
politiet, skoler og flere er med.  Alle er motivert for å bidra på sin måte, og SHN er tillagt koordinering og 
sekretariatsfunksjon for prosjektet.   
Det ble tidlig foreslått å etablere et opplæringsprogram for skoleelevene som deltar i sommerjobbprosjektet, 
og tre kurskvelder avholdes før oppstart hvert år. Her får de unge innføring i arbeidslivets regelverk, hvilke 
oppgaver som skal utføres, og hva de selv kan bidra med som ambassadører for sin aldersgruppe med mer.  
Dette har vært vellykket, og ungdommen benytter også tid på å lage materiell til sine egne stands som 
gjennomføres på bydelens sentre gjennom perioden de har sin sommerjobb. I 2013 forsterket vi 
informasjonsdelen, da evalueringen viser at ungdommens engasjement som positive informanter slår godt an. 
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I forbindelse med dugnadene i borettslag og sameier på Holmlia, fikk alle som ønsket det også i 2013 besøk av 
Rusken figuren som delte ut smågaver til barna som deltok.  Dette ble utført i regi av SHN og 
Frivillighetssentralen.  I og med at Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia startet 
opp et WEB tv prosjekt i 2013, leide vi inn to ungdommer til å filme prosessen i 
sommer.  Resultatet av dette ble lagt ut og presentert på nett:  
www.stiftelsenholmlia.com  
 
Bomiljøtjenesten. 
Securitas leverer tjenesten til de fleste av våre samarbeidende lag og sameier. 
Tjenesten er i drift hele året, og det foretas to inspeksjoner pr. døgn alle årets 
dager.    Vekter registrerer sine besøk med å trekke en penn på oblatene som er 
oppsatt på forskjellige steder i lagene.  Her kan man selv i samarbeid med 
selskapet flytte litt på oblatene internt i laget. På den måten kan man styre noe av 
vekterens bevegelsesmønster, eksempelvis til områder man i perioder vet kan ha et høyere aktivitetsnivå enn 
på andre tider av året.  Securitas bidrar gjerne her, og er behjelpelig med å flytte merkene etter kundens ønske. 
Besøksrapporter sendes ut til de lag som ønsker dette i form av rapporter hver måned, og ved forhold som 
krever ytterligere dokumentasjon sendes egne og mer utfyllende rapporter. 
Bomiljøtjenesten har også tilkallertjeneste som kan kontaktes 24 timer i døgnet.  Her kan vekter kontaktes 
direkte av beboere som føler utrygghet for seg selv eller andre. Vekter rykker da direkte ut til innringer og 
adressen henvendelsen kommer fra. I de tilfeller tjenesten benyttes, sendes egne rapporter på dette til styret i 
laget så fort disse foreligger fra vaktsentralen.  
Gjennom året 2013 har det heldigvis ikke vært rapportert inn hendelser av alvorlig art, men flere mindre 
forhold har blitt fanget opp og rapportert tilbake til lagene. 
 
Nabo - et tiltak på grasrotplan. 

Mange av lagene på Holmlia har nå etablert Nabo konseptet, og flere 
følger stadig.  Dette går i korte trekk ut på at naboer hjelper 
hverandre med enkle tiltak, som kan bidra til både økt trivsel og 
sikkerhet i boområdene.   
 
Nabo går ut på å snu en negativ trend, ved at beboere selv tar ansvar 
for det bomiljøet de lever i. Naboene er de eneste som kan og har 
ansvar for å påvirke miljøet rundt seg. Med enkle virkemidler; sikre 
egne verdier og bli kjent med de som bor i området, styrkes den 
uformelle sosiale kontrollen i området. Kjenner man de som normalt 
ferdes i området, blir en automatisk mer observant når fremmede 
kommer inn. Det at man bryr seg og følger med, ryktes fort i 
kriminelle miljøer. 
Det å merke områdene med Nabo-sone skilt, gjør det også lettere for 
den enkelte å bry seg i uønskede hendelser. Det er lettere å ta tak i 
episoden ved å si at: ”Her er vi en nabo-sone, og sånn vil ikke VI ha 
det”. Fellesskapet forplikter, og en slipper å snakke i entallsform. 
Det skal være lov å bry seg på en positiv måte, uten at den av den 
grunn blir til bry for hverandre. 
 

 
Avisen vår. 
Avisen Vår er utgitt med fire nummer i 2013.  
Mange positive tilbakemeldinger er kommet på 
avisens innhold og form, noe som er veldig hyggelig 
for oss som arbeider med denne til daglig.  Avisen har 
et opplag på 5000 eks., og distribueres i alle 

samarbeidende lag.  Alle næringsdrivende, offentlige kontorer og instanser i området mottar også avisen.  
 

 

Opplæringskveld 

http://www.stiftelsenholmlia.com/
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Utvikling av aktiviteter på Frivillighetssentralen. 
Både ansatte og styret i Stiftelsen har som målsetting og benytter tid på utvikling av nye aktiviteter. 
Møteplassfunksjonen er et ord som stadig dukker frem i det offentlige rom.  Betydningen av å ha gode 
møteplasser hvor mennesker føler seg velkommen, ivaretatt og sikre på omgivelsene, er begrep vi vektlegger i 
aktivitetene på frivillighetssentralen.  Dette for å få et levende hus, med et høyt aktivitetsnivå alle dager vi 
holder åpent for alle typer brukere. Styret i Stiftelsen har igangsatt er fornyelsesarbeid som ses i sammenheng 
med arbeid med utemiljøet, hvor en vil mobilisere frivillige. Målet er at Frivillighetssentralen som møteplass 
skal omfatte både huset og utemiljøet, slik det var i Ravnåsveien 38. 
 
Datakurs. 
Datakurs har vært etterspurt, og ble igangsatt på nyåret i 2010.  Kursene legges opp i et samarbeid med en 
datalærer, som også står for selve gjennomføringen av kursene.  Kursene kjøres nå når det har meldt seg minst 
fire elever, og SHN har opplæringsmaskiner for å dekke opp behovet til dette antall brukere.   
Kursene tar for seg de grunnleggende oppgaver ved bruk av en datamaskin, og er beregnet på nybegynnere.  
Elevene skal etter kurset ha lært å benytte datamaskinen til enkle oppgaver, surfe på nett og sende e post. 
 
Natteravntjenesten. 
Norges beste Natteravngruppe?  Denne betegnelsen får gruppen på Holmlia ofte av 
Natteravnsekretariatet i Tryg AS.  Dette skyldes nok mye at Holmlia har en solid gruppe 
faste natteravner, som gjennom en årrekke trofast har stilt opp og bidratt til at 
aktiviteten opprettholdes. 
Natteravnleder og Holmlia politipost har god dialog med skolene i området, og det rettes stadig henstillinger til 
foreldre om å delta på vandringer.  Noen stiller opp, men å rekruttere faste personer som deltar flere ganger 
viser seg å være vanskelig.  Noen av borettslagene har også vært flinke til å få med seg grupper på tildelte 
vandringskvelder, men natteravngruppa ønsker seg også flere deltakere fra borettslagene. 
Natteravnene møtes hver fredagskveld kl. 21.00 på Frivillighetssentralen før de starter sine vandringer i 
distriktet. Briefing og fordeling av kveldens oppgaver foretas, ofte med politiet og barnevernets ungdomsteam 
til stede.  Opplysninger om dette får du på Frivillighetssentralen - tlf. 22 61 35 25.  
 
Kvinnetreff. 
Denne aktivitet ble igangsatt i september 2008 og har blitt en fast aktivitet hver mandag.  Kvinner med 
forskjellig bakgrunn treffes for utveksling av erfaringer om forskjellige forhold som opptar deltakerne i 
dagliglivet, og det er en meget god tone når damene treffes. 
Her samarbeides det også med VIA kvalifiseringssenter, som ofte deltar med brukere med minoritetsbakgrunn.    
Denne aktiviteten er i fokus i forbindelse med fornyelsesarbeidet som er igangsatt.  
 

Tirsdagsklubben.  
Tiltaket er et tilbud for en gruppe på 15 - 20 psykisk utviklingshemmede som treffes hver tirsdag til hyggelig 
samvær med matservering, spill, musikk og annen sosial hygge.   
Klubben har vært i drift i regi av SHN siden 18. oktober 2011, avholdes hver uke, og brukerne møter flittig opp.  
Det å treffe sine venner, spise litt middag, spille bingo, høre fin musikk og kanskje ta en dans er aktiviteter som 
er populære.    
Før sommerferien i juni var klubben på utfart til en gård i Ytre Enebakk i innleid buss.  Her var det besøk hos 
dyrene, aktiviteter med konkurranser med premie til alle, grilling og hygge. En vellykket kveld. 
Vi som bidrar med tilstedeværelse på tirsdagskveldene føler at dette går veldig bra, og vi har allerede rukket å 
bli godt kjent med mange av de flotte deltakerne. Før jul hadde brukerne som ved tidligere år et ønske om et 
julebord. Dette ble arrangert, og det er hyggelig å se hvordan brukerne høytidelig pynter seg til arrangementet, 
samt den gleden de viser når julebordet avholdes.   Møteplassfunksjonen til frivillighetssentralen kommer ved 
denne aktiviteten virkelig til sin rett.   
 
Torsdagstreffet.  
Dette er den aktiviteten som har pågått lengst i regi av Frivillighetssentralen. Hver torsdag er det først stavgang 
fra Holmlia senter, påfølgende felles samling på Frivillighetssentralen med lunsj og hyggelig samvær. Sang, 
bingo og andre aktiviteter finner sted, og mange vennskapsbånd blir etablert. Det samarbeides bla. med VIA 
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Kvalifiseringssenter om temaforedrag med mer, noe det blir satt stor pris på. Stiftelsen ønsker å benytte 
torsdagstreffets deltakere i forbindelse med satsingen av utemiljøet våren 2014.  
 
Utleie av lokaler. 
Utleievirksomheten av lokalene er økende. Mange henvendelser mottas ukentlig om leie til forskjellige 
aktiviteter, styremøter og beboermøter fra våre samarbeidende lag og sameier, samt andre ideelle 
organisasjoner.  Vi har et tak på antall personer per arrangement, grunnet både plass og utstyrsbehov. 
Lokalene egner seg til 30 – 35 personer ved servering av mat.     
 
Advokatvakt. 
Første tirsdag hver måned er det advokatvakt på Frivillighetssentralen. Her kan man få en 20 minutters fri 
konsultasjon med en advokat fra Westbye & King advokatfirma.  
Frivillighetssentralen setter opp timeliste til advokaten, og det avtales maks 6 konsultasjoner per måned.  Først 
til mølla prinsippet benyttes, og timebestilling kan foretas på telefon 22 61 35 25. 
 

Meglergruppe. 
Alle samarbeidende borettslag og sameier kan benytte våre opplærte meglere ved behov. Det er viktig å påse 
at meglergruppen ikke benyttes i saker som påhviler styrene i lagene, men skal være en redskap der lagene selv 
ikke når frem i sin saksbehandling.  Alle meglersaker som tidligere har vært behandlet i SHN, har vært nøye 
vurdert før man har innkalt partene til samtaler. 
Meglerne i vår gruppe har fått opplæring av Konfliktrådet i Oslo. 
 
Historiekvelder. 
Historielaget Mitt Holmlia setter nå fokus på vår nære historie.  Perioden fra vedtaket i Oslo Bystyre om 
utbygging av Holmlia og frem til vår tid har vært temaer som har vært oppe på møtene.  Morten Brenna er 
leder for laget, og han kan treffes på telefon 908 84 320. 
 
Klækkenseminaret: 
Ble som vanlig avholdt høsten 2013, og ca. 60 engasjerte tillitsvalgte og bydelspolitikere hadde en både nyttig 
og hyggelig helg på Ringerrike.  Årets hovedtema var ”Hvordan skapes solide bo- og oppvekstmiljø i boområder 
med stort mangfold?” 
Seniorforsker Susanne Søholt fra Norsk institutt for by- og regionsforskning innledet om forhold relatert til 
norske og andre sammenliknbare land i Norden, noe som skapte et godt grunnlag for diskusjonene som fulgte i 
etterkant.  I tillegg var Boligbygg KF Oslo representert på seminaret og informerte om den nye 
”Miljøvaktmesterordningen” som nå er en realitet på Holmlia.    Nok en gang honnør til tillitsvalgte fra 
borettslag og sameier som engasjert benytter sin fritid til positivt arbeid for området vi bor og lever i.  
 
Ressursforum. 
Gjennom året er det avholdt tre ressursforumsmøter. Her møtes alle samarbeidspartnere til felles diskusjon om 
forhold som opptar oss alle.  For oss i Stiftelsen er det viktig med denne typen kommunikasjon, og føler at de 
møter som har vært avholdt har vært både konstruktive og nyttige.  
Stiftelsen rolle som "vaktbikkje" i saker som angår oss alle, har vært et gjennomgangstema, og flere forhold 
som angår hverdagen til folk/borettslagene har vært diskutert og fulgt opp overfor politikere og andre viktige 
aktører. Spesielt ressursforumsmøtet på søndagen under Klækken seminaret var vellykket da flere lokale 
politikere deltok.   
 
Helt til slutt vil vi benytte anledningen til å takke for samarbeidet i det året vi har bak oss, og håper på et godt 
og viktig samarbeid i 2014 til nytte for oss alle. 
 
Med vennlig hilsen 
for styret i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø 

                                                                                                                                           
Arne H. Waag                                                                                         Øistein Flaten 
styreleder                                                                                                daglig leder        




















