
Kommunikasjonsgruppa for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate 
Referat fra møte nr. 2 
Sted: Bydel Günerløkka, Markveien 57 
 
Tilstede: Jan Robert Johnsen og Inger Kristin Haugsevje (Grünerløkka kultur- og næringsforening) 
Tone Dalen (UNiK), og Line Holand og Trude Olsen (Bymiljøetaten). 
Forfall: Rebekka de Leon (Løkka Gårdeierforening) og Katarina Young (Bymiljøetaten). 
 
 
0. Hva ønsker vi med dette møtet? 
Visitløkka mener at det er stort behov for kommunikasjon mot beboere og næringsdrivende på Løkka 
og ønsker at vi skal gå fra møtet med noe håndfast. Videre ønsker de også å samarbeide med BYM 
om en kampanje. 
 
1. Unik Oslo presenterte forslag til visuell kommunikasjon på byggeplassgjerdene  

 Flere ulike visuelle forslag ble presentert, som både forskjønner byggeplassområdet og 
synliggjør de ulike bedriftene.  

 Ønsker fast informasjon på Birkelunden og nederst på Løkka - ved trikkestoppene.  
 Ønsker en konkret plan for bruk av byggegjerdene, inkludert hvem som har ansvar for driften 

av dem. 
 
Se vedlegg. 
 
2. VisitLøkka presenterte sin tiltaksplan for Løkka 

 
Presenterte Survival guide for Løkka som er sendt ut til alle medlemmer. 

 
3. Bymiljøetaten redegjør for samarbeidet med Kulturetaten, herunder utsmykking av 
byggegjerder. 
 
Line viste til presentasjonen fra Kulturetaten i forrige møte i samarbeidsgruppen. Det er i ferd med å 
inngås en avtale med kulturskolen om produksjon av kunst til byggegjerder. 
 
4. Punkter til oppfølging  

 
 Gruppa ønsker fokus på byggegjerder og synliggjøring i form av kampanje. BYM må finne 

mulighetsrommet når det gjelder samarbeid/synliggjøring og finansiering.  
 Gruppa ønsker en konkret plan for bruk av byggegjerdene, inkludert hvem som har ansvar 

for driften av dem.  
 Gruppa ønsker å samarbeide med BYM om en kampanje (ett budskap, ulike kanaler). BYM 

kan ikke være med på en markedsføringskampanje, men vil vurdere å være med på en 
OPPLEV-Løkka-kampanje. Gruppa er enig i at det handler om å mobilisere folk til å BRUKE 
LØKKA (ikke kjøpe varer på Løkka).  

 Gruppa ønsker å samarbeide for felles informasjon under Løkkadagene 8. og 9. september. 
 Gruppa synes det er viktig at næringsdrivende må kunne kontakte BYM på en enkel måte, for 

eksempel dersom byggeplasskilt mangler eller er utsatt for hærverk.  
 Gruppa ønsker at BYM er tilgjengelig for tilbakemeldinger, men også at BYM er fysisk til stede 

i gata/prosjektet, for eksempel nabokontaktrunder og et utekontor. 
 
Neste kommunikasjonsmøte: 
onsdag 6. juni klokka 9-11. 



Unik Oslo, 17 April 2018
Innspill til Kommunikasjonsgruppa1



Unik Oslo

Dette skal ikke skje på Løkka. Unik Oslo
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Unik Oslo

På vei til Ugla, befaring Kristian Augusts Gate 16.04.2018
Byggegjerde estetikk; gode intensjoner, mangelfull oppfølging.



Lagringsplass foran Tinghuset Unik Oslo
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Unik Oslo

På vei til Ugla: ankomst område. Savner info om: Hva, Hvem, Hvor lenge.
Hvilke butikker og restauranter finnes her?
Ankomstpunktene til Løkka : Birkelunden, Olav Ryes Plass og Schous Plass bør ha info fra BYM om hva, hvem, hvor etc.
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Unik Oslo
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På vei til Ugla.
Kun de som har et forhåndsbestemt ærend  går her; ingen dropin besøkende.



Unik Oslo
7På vei til Ugla.

Inngang butikker og serveringsteder: er det åpent?
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Unik Oslo

På vei til Ugla.
Velkommen?
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Unik Oslo

Velkommen! Unik Oslo
Vi trenger et helhetlig  «rammeverk» som byggegjerder, inkludert plakatholdere hvor hver bedrift kan ha sin info. 
Blomsterkasser om sommeren, lysslynger om vinteren.



Unik OsloVelkommen! Unik Oslo
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11Unik Oslo

Unik OsloVelkommen! Unik Oslo



12

Unik OsloUnik OsloDefinere hvilke byggegjerder Kulturetaten evt. kan disponere, som ikke går på bekostning av de næringsdrivende. Unik Oslo
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De temporære depotene/ lagrene i Birkelunden og Sofienbergparken blir der i 1,5 år.
Vi trenger en fast inngjerding som ser bra ut hele perioden.
Idè til innramming inspirert av kunstprosjektet «Before I die»
Sorte inngjerdinger med tavlemaling  som  temporær taggevegg. Bra photo-opportunity og positiv reklame for Løkka. Unik Oslo

#opplevLøkka

i 1,5 år.
Unik Oslo

Jeg elsker Løkka fordi de peneste jentene bor her
Jeg elsker Løkka pga de unike butikkene
Jeg elsker Løkka………..
Jeg elsker Løkka……….



14 Unik Oslo
Tone Dalen


