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Forord
Først og fremst vil vi rette en stor takk til beboerne på Svartlamon som tok seg tid til å
besvare spørreskjemaet, og som delte sine tanker om bomiljøet på Svartlamon.
Videre vil vi takke sosiologistudent ved NTNU, Ida Marie Henriksen, for forslag og innspill
tidlig i prosessen. Henriksens studie om bomiljø i Ilsvikøra var et godt utgangspunkt for oss i
startfasen av vår egen undersøkelse. Takk også til Henriksens medstudent Torbjørn Fjærli for
fine innspill.
Ellers vil vi takke Husbanken, som har bidratt med økonomisk støtte til
sosialkoordinatorstillingen på Svartlamon, og kontaktperson i Husbanken Rune Flessen som
har kommet med innspill til hva en beboerundersøkelse kunne ta for seg.
Prosessen rundt beboerundersøkelsen om bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon
har vært interessant og lærerik. Vi håper undersøkelsen kan bidra til synliggjøring av
ressurser, muligheter og utfordringer på området, og være et nyttig verktøy i det videre
arbeidet med prosjektet Svartlamon.

Trondheim 14.12.09

Espen Hernes

Anna Kupper

Sofie Engelstad Nyland

Ragnhild Steiro Heuch
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1 Innledning
Undersøkelsen Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon er utarbeidet av Ragnhild
Steiro Heuch, sosialkoordinator i Svartlamoen boligstiftelse, i samarbeid med Sosialgruppa på
Svartlamon, ved beboere Sofie Engelstad Nyland, Anna Kupper og Espen Hernes.
Oppdragsgiver har vært Husbanken som dekker midlene til sosialkoordinatorstillingen.

Utgangspunktet for undersøkelsen er et ønske om større innblikk i hvordan dagens beboere
opplever å bo på Svartlamon; hvorfor de har valgt å bosette seg her, i hvor stor grad de
engasjerer seg og føler tilhørighet til fellesskapet, samt hva de anser som satsningsområder i
dag og videre framover. Av 170 utsendte spørreskjemaer fikk vi inn 76 besvarelser.
Informasjon om undersøkelsen ble gitt via allmøter, svartlamonbulletinen Blant Blomster &
Vrak og beboerforum på Svartlamons nettsider. Sosialgruppa valgte å distribuere
undersøkelsen ved personlig utdeling på døra til beboerne.

Spørreskjemaet besto av 20 spørsmål fordelt på bolkene bakgrunn, bomiljø, engasjement og
fellesskapsfølelse, samt ideologi og målsetninger. I tillegg til gitte svaralternativ hadde de
fleste punktene et annet-felt, hvor beboerne kunne komme med egne kommentarer og
refleksjoner. Dette ga mange spennende innspill og meningsytringer, og viser beboernes både
sammenfallende og sprikende oppfatninger av området.

2 Bakgrunn
Fra arbeiderbydel og industri til byøkologi
Svartlamon er et lite område med gamle arbeiderboliger på Lademoen nordøst for Trondheim
sentrum. I 2001 ble området regulert til byøkologisk forsøksområde, etter å ha kommet
seirende ut av en mangeårig, intens kamp mot kommune og næringsinteresser om bevaring av
området; en kamp som engasjerte aktører innen kunst, kultur, politikk og media så vel som
Trondheims befolkning mot slutten av 1990-tallet. Svartlamon forvaltes i dag av beboerne.
Dette gir mulighet til å styre lokaldemokratiske prosesser og delta i byutvikling i Trondheim.
Beboerne får en nærhet til drift og økonomi, da husleia går til å drive området; til oppussing,
utbedringsprosjekter og andre tiltak beboerne føler direkte på kroppen.

Etter at området ble vedtatt bevart av bystyret ble det inngått et samarbeid med kommunen
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om utvikling av en ny reguleringsplan for Svartlamon. Planen har som overordnet mål at
Svartlamon "skal bli en alternativ bydel med stort rom for eksperimentering, forsøk og
utprøving. Det gjelder både boliger, boformer, sosialt samspill, medvirkning, økologi og
energi, kommunale tjenester, kunst, kultur og næringsutvikling." Videre er hovedmålene i
reguleringsplanen
- å sikre området som byøkologisk forsøksområde som i lokal, nasjonal, og internasjonal
sammenheng kan gi grunnlag for nye ideer innen bærekraftig bolig- og næringsutvikling.
- å bevare og bygge videre på det eksisterende kulturmiljøet med særlig vekt på bevaring av
områdets egenart som trehusbydel og mangfoldig bymiljø.
- å legge til rette for et lavt kostnadsnivå med et rimelig boligtilbud og gunstige rammevilkår
for nyetablering av virksomheter.
- å basere utviklingen på LA21-prinsipper1 med stor grad av medvirkning der kompetanse og
ressurser i området kan utnyttes og tilhørligheten til området styrkes.
1

Lokal Agenda 21 - internasjonal forpliktelse til å omsette lokalt engasjement til handling for å nå målet om bærekraftig utvikling

(Regjeringen2009)

Dagens Svartlamon er organisert i to stiftelser. Svartlamoen boligstiftelse ble oppretta av
Trondheim bystyre i 2001, og har det formelle ansvaret for å forvalte og vedlikeholde de
rundt 130 boenhetene på Svartlamon. De fleste bygningene er eid av Trondheim kommune,
men boligstiftelsen har selv fått oppført et boligkompleks bestående av utleieboliger og et
næringslokale. Svartlamoen boligstiftelse har tre ansatte fordelt på to årsverk. Boligstiftelsens
styre består av tre representanter valgt av beboerne og to representanter valgt av Trondheim
kommune. Disse sitter i to år hver.
Svartlamon kultur- og næringsstiftelse ble oppretta i 2006 og overtok de fraflyttede lokalene
etter bilforretninga Strandveien Auto. Lokalene er blitt til Svartlamon & Co. Kultur- og
næringsstiftelsen består av et styre på fem personer, hvorav tre er valgt av formannskapet i
Trondheim Kommune. Stiftelsen driver blant annet Verkstedhallen og leier ut lokaler til ulike
aktører innen kultur- og næringsvirksomhet.
Svartlamon beboerforening ble oppretta 1991, og fungerer som et fellesorgan mellom
beboerne. Beboerforeninga består i all hovedsak av beboermøtene som arrangeres en gang i
måneden. Beboermøtene har flat struktur, hvor alle som bor og engasjerer seg på Svartlamon
har lik møte-, tale- og medbestemmelsesrett. (Svartlamon 2009)

5

Svartlamons ulike arbeidsgrupper står for mye av det praktiske arbeidet på området.
Eksempelvis Driftsgruppa som holder oversikt over husleiekrav og registrerer innbetalinger,
Mediegruppa som lager internavisa Blant Blomster & Vrak en gang i måneden og har ansvar
for nettstedet svartlamon.org, og Grøntgruppa som utformer de ubebygde utearealene etter en
grøntplan i tråd med byøkologiske ideologier. Arbeidsgruppene er frivillig drevet og åpne for
alle som ønsker å engasjere seg. Unntaket er Flytte- og koordineringsgruppa (FlyKo), som
består av valgte representanter fra hvert av Svartlamons fem nabolag, hvor medlemmene sitter
i ett år hver. FlyKo har ansvaret for innflytting på Svartlamon, og koordinerer interne ønsker
om bytte av bolig.
I tillegg til arbeidsgruppene fins flere idealistiske tiltak på området som drives på frivillig
basis, blant annet Svartlamon samvirkelag, som fører økologiske og rettferdige matvarer; Ivar
Matlaus Bokkafe – nonprofitt, anarkistisk infoshop, og Gratisbutikken, hvor alle kan hente
eller legge igjen brukte eiendeler uten at penger er involvert. I den seneste tiden har også noen
nisjebutikker etablert seg her.

3 Analyse
3.1 Bakgrunnsinformasjon
76 beboere deltok i undersøkelsen. Av disse var 40 kvinner og 36 menn. Register over
oppførte beboere per dags dato (07.12.2009) viser 93
menn og 61 kvinner. Av disse er det nok enkelte
samboere som ikke er oppført på husleiekontraktene.
Tallene viser at en stor andel av kvinnene som bor på
Svartlamon har deltatt i beboerundersøkelsen.
Vi ser at hele 37 beboere er i kategorien 30–40 år.
Kun 7 oppga at de er under 25 år. Dette betyr ikke
nødvendigvis at det bor lite folk under 25 år på
Svartlamon, men kanskje har denne aldersgruppen i
større grad latt være å delta i undersøkelsen? Når det
gjelder alderskategorien 30–40 år, er dette ofte en
aldersgruppe med folk i etableringsfasen. Kanskje er
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dette en gruppe beboere med en langsiktig plan om å bo på Svartlamon? Det er naturlig å anta
at man blir mer bofast jo eldre man blir. Bofasthet kan muligens gi en større grad av
motivasjon til å delta i en undersøkelse av denne typen.
67 prosent av beboerne i undersøkelsen oppgir at de
jobber, 20 prosent at de studerer og 13 prosent oppgir
”annet”. Her var det åpent for å krysse av på flere
alternativ, og sannsynligvis er det flere som både jobber
og studerer.
De fleste beboerne oppgir at de har
bodd på Svartlamon i 1-3 år og 4-6 år.
Kun tre beboere har bodd her i over 20
år. Flesteparten av de som deltok i
undersøkelsen har bodd på området
relativt kort tid. Er det i dag så få
beboere som har bodd på Svartlamon i
15-20 år eller mer, eller har denne
alderskategorien i større grad enn de
yngre unnlatt å svare? Dette punktet i
undersøkelsen har imidlertid ikke tatt
høyde for at folk kan ha vært beboer på Svartlamon i flere omganger.
26 deltakere i undersøkelsen er singel uten
barn, mens 25 er samboere med barn. 19
oppgir at de er samboere uten barn. Kun 5
oppgir at de er single med barn. 30 beboere
som deltok i undersøkelsen har barn, med
eller uten samboer. Grovt regnet bor det
rundt 40 barn på Svartlamon, så beboere
med barn er med andre ord godt
representert i undersøkelsen.
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3.2 Bomiljø
3.2.1 Veien til Svartlamon
Innflytting på Svartlamon skjer ordinært gjennom FlyKo – flytte- og koordineringsgruppa på
området, som behandler boligsøknader og tar avgjørelser om tildeling. FlyKo består av fem
valgte beboerrepresentanter, samt varamedlemmer, fra hvert av Svartlamons fem nabolag. De
valgte medlemmene sitter i ett år hver. I følge reglement vedtatt av boligstiftelsen og
beboermøtet skal FlyKo tildele boliger etter visse retningslinjer, herunder ”unge mennesker,
nye folk, boligløse, økonomisk- og sosialt vanskeligstilte, håndverkere, kunstnere,
innvandrere og aktive ressurspersoner”. Det er til en hver tid et stort antall søkere, men ofte få
ledige boliger, med unntak av kollektivene i Nyhuset2. Etter den store søkermassen å dømme,
ser Svartlamon ut til å framstå som et attraktivt sted å bo for mange, men få søkere får altså
tilbud om bolig. Noen står på venteliste over flere år, mens flesteparten faller fra i løpet av
ventetida etter innsendt søknad. Selv om saksbehandling og boligtildeling etter søknad i
FlyKo er den ”offisielle” måten å få bolig på Svartlamon, oppgir mange beboere i
undersøkelsen at de havna på Svartlamon på andre måter.
2

femetasjes hybelhus i massivt tre, i Strandveien 37

22 av 76 beboere i undersøkelsen flyttet til Svartlamon gjennom kollektiv. Dette kan tyde på
at mange kjente noen på Svartlamon før de flytta hit, da kollektivene i størst mulig grad selv
skal finne nye beboere. I slike tilfeller slipper den som flytter inn som regel å skrive søknad til
FlyKo. Videre har også 22 av 76 oppgitt at de fikk tildelt bolig ved kontrakt etter søknad.
Dette punktet er nok noe misvisende, da alle beboere før eller seinere får husleiekontrakt.
Spørsmålet burde kanskje heller vært formulert som hvordan en først havna på Svartlamon,
selv om dette også kan gi rom for uklarheter og tvetydighet. En del beboere oppgir at de flytta
hit ved å bli samboer med en svartlamonitt3 (15 av 76) eller at de fikk bolig på området etter å
ha bodd her på framleiekontrakt (14 av 76). 5 beboere kryssa av på ”annet”-alternativet på
dette spørsmålet. Kommentarer til dette handler blant annet om okkupasjon, boligtildeling
gjennom det kommunale tiltaket Ungbo eller prosjektet ”Saneringsmodne hus”4. De to
sistnevnte hører inn under svaralternativet ”tildeling gjennom kommunal boordning”, selv om
enkelte har valgt å plassere det under ”annet”. Kanskje burde vi bak hvert svaralternativ
beskrevet nærmere hva vi siktet til.
3

Intern betegnelse for beboer på Svartlamon

4

Prosjekt hvor Trondheim kommune bevilget 100.000 per hus som beboerne selv disponerte til nødvendig velikehold
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Det er altså flere måter å bli svartlamonitt på. Når veien til Svartlamon for mange går
gjennom kollektiv og framleie, skaper dette utfordringer for FlyKo og ivaretakelse av
retningslinjene ved tildeling. Det kan hevdes at retningslinjene har kommet noe i bakgrunnen i
FlyKo-arbeidet i seinere år, og at FlyKo muligens i større grad har valgt å utøve skjønn
framfor å følge kategoriske kriterier. Når folk får bolig på Svartlamon ”kun” gjennom at de
kjenner eksisterende beboere eller fra før er en del av miljøet, kan man risikere at nye beboere
bare ønsker å bo her av sosiale årsaker, og kanskje ikke har som mål å jobbe for området? I
beste fall blir disse aktive ressurspersoner, ved at de kjenner eksisterende, aktive beboere og
slik lettere blir en del av fellesskapet. Det er i utgangspunktet i kollektivene at innflytting
skjer gjennom bekjentskaper. Imidlertid er det ikke til å legge skjul på at det også i prosessen
med søknadsvurdering og tildeling i FlyKo er en tilbøyelighet til å prioritere ”kjentfolk”.
Framleieforhold går stort sett utelukkende gjennom bekjentskaper. Det hører til sjeldenhetene
at beboer på framleie er valgt ut fra FlyKos søkermasse.

3.2.2 Valget om å bosette seg på Svartlamon
Flesteparten av beboerne i undersøkelsen oppgir beboermedvirkning og autonomi som grunn

Hvorfor flytta du til Svartlamon?

til at de ønska å flytte til
Svartlamon (36 av 76).

Fikk bolig gjennom
bekjentskaper

36
33
31

34

Har mitt sosiale nettverk
her

32

(sentral) beliggenhet som
årsak. Når beliggenheten for

Å bo her gir status/
identidet

29
26

Ønsker å være en del av
kulturlivet på Svartlamon

Søkte meg hit pga
politisk/ ideologisk
tilhørighet
Pga beboermedvirkning/
autonomi

16

13

13

Ønska billig husleie

10

mange er en viktig grunn til å
bosette seg på området, ville
færre ønske å bo her dersom
Svartlamon lå lenger vekk fra
byen?
Kombinasjonen sentralt og

10
8

Hadde ikke råd til å bo et
annet sted
Sentral beliggenhet

2

Deretter oppgir 34 av 76

billig er ofte ikke tilfelle i en
by, og bidrar nok slik sett til
å gjøre Svartlamon til et
attraktivt sted å bo. 33 av 76
oppgir politisk og/eller

ideologisk tilhørighet som grunn; 31 av 76 sier at de har sitt sosiale nettverk på Svartlamon,
og 29 av 76 oppgir videre at de fikk bolig på området gjennom bekjentskaper.
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I tillegg er billig husleie en viktig årsak for en mange (32 av 76). Få oppgir at de flytta til
Svartlamon helt tilfeldig (8 av 76). Dette kan tyde på at folk som flytter hit kjenner til og har
en formening om området. Mange har et sosialt nettverk her og er slik allerede en del av
miljøet. Andre søker seg kanskje hit fordi de ønsker å være en del av et såkalt fellesskap og
leve mer alternativt enn andre bydeler gir rom for. Færrest oppslutning fikk punktet om status
og identitet (2 av 76). Dette kan sies å være noe overraskende, da Svartlamon ofte framstår
som en litt egen kultur, som mange nok knytter identitet opp mot. Kanskje gjorde ordet status
at dette punktet ble oppfatta som negativt lada? En skulle tro at å bo på Svartlamon i visse
kretser kan være forbundet med en viss status, da bydelen i de seinere år har hatt rikelig
omtale i media som et utviklingsområde innen kultur, arkitektur og miljøspørsmål.
10 beboere kryssa av under ”annet” på dette punktet, for andre årsaker til at de flytta til
Svartlamon enn de foreslåtte alternativene i undersøkelsen. Kommentar her omfatter både
tilfeldigheter og bevisste valg. Det ser ut til at mange beboere har vanka i et miljø som har ført
dem til Svartlamon. For eksempel nevner flere at UFFA-miljøet5 "automatisk" ble til
svartlamonmiljøet. Det var i stor grad UFFA-aktivister som i sin tid "grunnla" Svartlamon,
med okkupasjoner og boligpolitisk aktivisme på slutten av 80-tallet og utover 90-tallet. Om
UFFA ikke er like sterkt representert i dagens Svartlamon, har fortsatt mange beboere
bakgrunn fra UFFA-miljøet, og UFFA har generelt hatt stor betydning for Svartlamon som
område. En beboer skriver "Ble husløs, deretter tatt inn i varmen hos bekjente på Svartlamon
- har vært her siden", som et eksempel på en kombinasjon av sosiale forbindelser og
tilfeldigheter.
5

UFFA – Ungdom for fri aktivitet, autonomt ungdomshus i Innherredsveien 69C

En annen vei til Svartlamon er gjennom såkalt rekruttering. Dette er ikke et tema i
besvarelsene i særlig grad, men én beboer nevner "foredrag ved HiST" som grunn til at
han/hun flytta hit. Representanter fra mediegruppa på Svartlamon har ved enkelte anledninger
reist rundt og fortalt om Svartlamon på utdanningsinstitusjoner, eller tatt imot studenter på
omvisning. Samfunnsgeografilinja og sosionomutdanninga ved høgskolen har i hovedsak vært
de interesserte her. Det har innad i FlyKo vært diskusjoner rundt hvorvidt Svartlamon i større
grad burde forsøkt å rekruttere framtidige beboere, for slik å få engasjerte, motiverte søkere,
framfor dagens tildeling blant en mer tilfeldig søkermasse.
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En del kommentarer undersøkelsen igjennom uttrykker outsidermentaliteten eller en alternativ
livsstil en del beboere nok identifiserer seg med, noen sterkere enn andre. "Føler meg hel her"
skriver en beboer, mens en annen skriver at det han/hun liker med å bo på Svartlamon er å
"slippe den gjengse Ola Dunk". Sistnevnte beskriver kanskje i større grad en motkultur, mens
førstnevnte kan illustrere harmonien som kan ligge i å tilhøre et miljø litt på sidelinja av
samfunnets øvrige tempo og krav.
Blant de mer visjonære kommentarene kan man lese et fokus på mulighetene som ligger i
Svartlamon som forsøksområde. Her ligger kanskje en større grad av bevissthet rundt
Svartlamons verdier til grunn for bosetting. Kommentarer her handler om "muligheter til å
gjennomføre prosjekter". En beboer skriver at han/hun "ønska å bygge opp et bomiljø
gjennom okkupasjoner med utgangspunkt i UFFA".

3.2.3 Grunner til å bo på Svartlamon
Flesteparten av beboerne svarer at den viktigste grunnen til at de bor på Svartlamon i dag er at
Hva vil du si er de viktigste grunnene for at du
bor her i dag?

43

34
31
28
25
21

20

20

11
8

1

7

1

de har sitt sosiale
nettverk her (43 av 76).

Har mitt sosiale nettverk her

Mange oppgir videre at

Å bo her gir status og identitet

de bor her på grunn av

Ønsker å være en del av
kulturlivet på Svartlamon
Politisk og/eller ideologisk
engasjement og tilhørighet
Beboermedvirkning/autonomi

billig husleie (34 av 76)

Billig husleie

beboermedvirkning og

Har ikke råd til å bo et annet
sted
Sentral beliggenhet

autonomi er sterkt

Trygt/barnevennlig miljø

besvarelsene ser ut til å

Anarkistisk fristed

vise at folk ønsker å ha

Ønsker å være en del av det
byøkologiske prosjektet
Ingen spesiell grunn, kunne
gjerne bodd en annen plass
Annet

mulighet til å engasjere

og beboermedvirkning/
autonomi (31 av 76). At

representert i

seg i egen boligsituasjon
og delta i
lokaldemokratiet.

Gjennom flat struktur kan beboerne være med å påvirke og bestemme. Svarene under punktet
om viktige årsaker til å bo på Svartlamon i dag er ganske sammenfallende med oppgitte
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årsaker til ønsket om å flytte til Svartlamon. Et unntak fra dette kan sies å være beboernes
forhold til Svartlamon som byøkologisk forsøksområde. 10 av 76 oppgir at de flytta til
Svartlamon på grunn av dette, mens 25 av 76 oppgir dette som en viktig grunn til at de bor her
i dag. Kanskje kan dette tyde på at folk blir mer bevisst Svartlamons målsetninger mens de
bor her, noe som er naturlig. Videre er det flere som har oppgitt at de ønska å flytte til
Svartlamon på grunn av den sentrale beliggenheten, enn antallet som oppgir at dette er en
viktig grunn til at de bor her i dag.
Sju beboere kryssa av for ”annet” under dette punktet. Kommentarene her er mangfoldige og
viser ulik vektlegging hos de ulike beboerne når det gjelder valget om å bo på Svartlamon.
”Trives utrolig godt her, samhørighet, ’alle’ kjenner ’alle’”, skriver en beboer, som sammen
med flere kort og godt oppgir trivsel som årsak til at de bor på Svartlamon i dag. En annen
skriver at "familien bor her", noe som naturlig nok kan være med på å øke trivsel, trygghet og
tilknytning til området. "Trives godt i leiligheten", skriver en beboer, og peker med dette på at
området i seg selv ikke trenger å være så viktig for alle. Å trives i sin private sfære er nok for
flere en viktigere faktor enn områdets/lokalsamfunnets egenart og utviklingsmuligheter.
En annen type kommentarer illustrerer den tidligere nevnte outsidermentaliteten eller
motkulturen. "Eiendom er tyveri" skriver en beboer. En annen skriver at han/hun ønsker å bo
på Svartlamon fordi området er et "anarkistisk fristed - sammenlignet med andre
boalternativer". Enkelte ønsker kanskje å bosette seg på Svartlamon som en protest mot det
markedsorienterte storsamfunnet, eller fordi miljøer som Svartlamon kan sies å representere
en motvekt til det øvrige samfunnet. Flere kommentarer reflekterer mulighetene beboerne ser
i Svartlamon: ”Bydelen er en eksperimentbydel for konkret sosial utprøving, som har
potensial for å ekspandere”, skriver en beboer. Svartlamon gir rom for å prøve ut alternative
boformer. Videre gir lav standard billig husleie, noe som gjør at folk kan velge å ikke ’bo seg
i hjel’.
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3.2.4 Bofasthet og Mobilitet
Mens Svartlamon er et transittsted for noen, blir andre
boende over mange år. De siste årene har flere mangeårige
beboere flytta ”samtidig” og nye har kommet inn, noe som
kan oppleves som et generasjonsskifte for området.
Svartlamon kan sies å være inne i ei ny tid, med nye
ansatte og kontraktforhandlinger med kommunen.
Følgelig ville vi med beboerundersøkelsen også se litt på
mobilitet i dagens beboermasse; hvor mange går med flytteplaner og hva er eventuelt
årsakene? Bofasthet er et viktig aspekt ved nabolag. En stor andel inn- og utflytting svekker
det sosiale samholdet i nabolaget (Rasch og Sørensen 1984). I og med at spørsmålet om
flytting i undersøkelsen begrenset seg til nærmeste fremtid (1-2 år), kan det være vanskelig å
si om det er større eller mindre gjennomtrekk på Svartlamon sammenlignet med andre bydeler
i samme nærområde. Kollektivene, og særlig Nyhuset har vært gjenstand for hyppige inn- og
utflyttinger. Dette er naturlig med en slik type boform, hvor ofte unge folk bor på liten plass
og deler kjøkken, bad og oppholdsrom. Samtidig bor mange beboere på Svartlamon her over
flere år og danner relasjoner, kanskje i større grad enn ellers i en by?
46 av 76 beboere svarer at de ikke har planer om å flytte i løpet av 1-2 år. 22 av 76 oppgir at
de ikke er sikker, mens 8 av 76 svarer at de har planer om å flytte. Flesteparten av beboerne
med flytteplaner oppgir ønske om større bolig eller ”annet” som årsak. For de 8 beboerne som
har kryssa av under ”annet”, handler det mye om praktiske årsaker.
En beboer skriver eksempelvis at

Hvis ja, hvorfor?
10
8

2 2

Ønsker noe
større
Ønsker bedre
standard
Ønsker å eie
framfor å leie
Trives ikke i
miljøet
Annet

han/hun ønsker å flytte fordi det på
Svartlamon er "få leiligheter med plass
til mer enn to-tre". Enkelte skriver at
utdanning og jobbsituasjon kan kreve
flytting fra Trondheim. En annen
naturlig utskiftning, om enn i en mer
bevisst form, illustrerer Svartlamon som
transittsted. En beboer skriver: "Jeg har

0

liten tid til å bidra og mener noen med
større mulighet for å arbeide for

Svartlamon bør få min plass når min kontrakt går ut". Dette peker videre på diskusjoner som
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fra tid til annen foregår på Svartlamon, om "retten" til å bo her; om å ønske å etablere seg her
og bo med familie, med eventuell arverett for ens barn; kontra å vike fra når man er godt
etablert, og la unge ferske beboere ”føre svartlamonarven videre”. Mens Svartlamon for ti år
siden i større grad besto av unge, barnløse aktivister, er det i dag mer et familieområde hvor
mange av beboerne er barn. Dette kan ha betydning for aktiviteten og deltakelsen på området,
uten at noe direkte tyder på at barn og familieliv reduserer engasjementet. I forhold til det å bo
med barn på Svartlamon skriver en beboer: ”Virker som et bra sted for det (barn), men vil
heller gi rom for yngre, single, mer engasjerte folk”. En nærliggende diskusjon er hvorvidt
beboerne skal tilpasse seg leilighetene eller om leilighetene skal tilpasses beboerne. Dette
henger igjen sammen med standardspørsmålet. Boligene på Svartlamon er forholdsvis små og
”upraktiske”, få har mer enn ett soverom og de fleste mangler bad. For noen husstander med
1-2 barn kan det være ønskelig å utvide leiligheten for å få mer plass. Noen vil kunne mene at
leilighetene dermed i stedet bør tildeles til yngre eller single mennesker hvis livssituasjon gjør
at de lettere kan bo trangt og med lavere standard. På motsatt side vil det kunne hevdes at
Svartlamon kan miste ressurspersoner, dersom det ikke gis rom for at man skal kunne bli
boende på området etter hvert som livssituasjon og behov endrer seg. Spørsmål rundt hvorvidt
det bør åpnes for å kunne eie bolig på Svartlamon, for eksempel i form av andelshus, er tema
som har kommet de seinere årene. Kanskje var denne tanken mer kontroversiell på
Svartlamon tidligere enn nå? Imidlertid oppgir kun 2 av 76 beboere at de vurderer å flytte
fordi de ønsker å eie framfor å leie; og kommentarer som ”eiendom er tyveri” viser at
opprøret mot markedskapitalismen fortsatt lever på området. Svartlamon er fremdeles et
alternativ til det øvrige samfunn.
Andre kommentarer til punktet om flytting viser misnøye med strukturen eller verdiene i
dagens Svartlamon. En beboer skriver: "Utviklinga av området, spesielt når det gjelder
selvstyre, bomiljø og visjoner har i mine øyne stagnert". Miljø og organisering av området ser
imidlertid ikke ut til å være en gjennomgående årsak til at folk vurderer å flytte. Det er videre
positivt at ingen har oppgitt mistrivsel som årsak til flytteplanene. Det er nok urealistisk å anta
at alle av områdets rundt 200 beboere trives like godt her. Det er kanskje mer nærliggende å
tolke dette slik at den som eventuelt trives dårligere på området enn flertallet og som tenker å
flytte, kanskje ikke har vært så motivert for å delta i denne undersøkelsen?
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3.2.5 Framtid med barn?
I dag bor det om lag 40 barn på Svartlamon. Spørsmålet om barn og framtid retta seg dermed
både mot beboere med og uten barn. Vi har ikke sett
nærmere på sammenhengen mellom
positive/negative svar og hvorvidt beboer har barn.

44 av 76 svarer at de ser for seg et liv med barn på
Svartlamon. ”Svartlamon er det ideelle lykkelige
barndomstedet”, skriver en beboer, som i følge med
flere anser Svartlamon som et flott sted å vokse opp.
Beboerne trekker blant annet det sosiale miljøet og
området som en grønn lunge i byen fram som årsaker til dette. 23 beboere svarer videre at de
er usikre, og 10 beboere svarer at de ikke ser for seg et liv med barn på Svartlamon. Mange av
kommentarene her handler om plassmangel og standard på boligene, mens enkelte går på
holdninger til rus i det sosiale miljøet. En beboer skriver: ”I den gata jeg bor er det
forholdsvis rolig i forhold til festing og fyll. Men hvis jeg skulle sett for meg en fremtid med
barn her, ville jeg sett at aksepten folk har til rus blant barn, hadde minska. Mange flotte
foreldre på svartlamon, men synes ikke en mix av barnefamilier og speedfreaks er særlig
heldig…”. Enkelte gir videre uttrykk for en usikkerhet på flere plan: ”Om Svartlamon er
selvrealisering for de voksne, er det ikke sikkert det er det for barna. Føler noen ganger at
barna her lever på de voksnes premisser, drømmer og behov…”.

3.2.6 Trivselsfaktorer på Svartlamon
Når det gjelder hva

Hva setter du mest pris på med Svartlamon?
53

Det sosiale miljøet
45

20

20 19
18

11
6

beboerne setter mest pris
på med Svartlamon

Muligheter for egeninnsats
og/eller beboerinnsats
Gode uteområder

kommer det sosiale

Struktur og organisasjonsform

76). Sosialt samhold og

Intimt

nabokontakt antas ofte å

Fint for barna

være bedre i spredtbygde

Fristed med lite regler

strøk enn i byer

miljøet på topp (53 av

Annet

(Villa 1999). Et særpreg
ved Svartlamon - ”bygda i byen”, er at bydelen har en urban beliggenhet men samtidig en del
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fellestrekk med mer spredtbygde strøk, blant annet når det gjelder sosialt miljø. Muligheter
for egeninnsats og beboermedvirkning rangeres også høyt (45 av 76). At mange igjen oppgir
at de setter pris på dette tyder på engasjement for området. Svartlamon rommer i følge en
beboer ”ulike ressurser, kompetanse, drivkraft, mange muligheter til å skape noe”. 11 av 76
oppgir at de setter pris på struktur og organisasjonsform.
Blant kommentarene til de seks beboerne som har kryssa av under ”annet” på punktet om
trivselsfaktorer på Svartlamon, handler en stor del om struktur og ideologi. ”Strukturen på
Svartlamon legger til rette for deltakelse”, mener en beboer. En annen setter pris på ”fortsatt
mulighet til å eksperimentere med det urbane rommet i finskala. Den flate strukturen gir
mulighet til å trekke med mange!” Videre skriver en beboer at han/hun verdsetter ”friheten til
å velge lavere standard og ha lavere husleie. Viktig å bevare alternativene i samfunnet”.
Sistnevne kommentar viser at såkalt dårlig standard ikke nødvendigvis innebærer noe
negativt, men kan også oppleves som en ressurs; et alternativ som gjør det mulig å holde
husleia lav. For folk som ikke nødvendigvis har behov for god standard, vil en rimelig bolig
kanskje være viktigere.

3.2.7 Utfordringer på Svartlamon
14 av 76 beboere oppgir at de

Hva setter du minst pris på med
Svartlamon?
Det sosiale miljøet

setter minst pris på struktur
og organisasjonsform,
deretter mener 10 av 76 at

39

Krav om
egeninnsats
og/eller
beboermedvirkning
Mangel på gode
uteområder

miljøet er for intimt. 39
beboere kryssa av under
”annet”, og til dette punktet
kom beboerne i stor grad
med egne kommentarer. Et

Struktur og
organisasjonsform

14
9

5 5

gjennomgående tema er
mangel på engasjement og

10
8

For intimt (lite
privat)

fellesskapsfølelse i
beboermassen. Flere gir

5
Lite egna for barn

videre uttrykk for frustrasjon
knytta til struktur, og en
annen stor andel av
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kommentarene handler om det sosiale miljøet og rusbruk.
”For lett å være her uten engasjement” og ”store ujevnheter i innsats”, skriver to av
beboerne. En annen kommenterer at ”det er så mye søppel/ skrot overalt, det er et paradoks
når Lamon skal være et byøkologisk sted. Mange tar ansvar, men litt for mange gir faen”.
Var engasjementet på området større før i tida? Tidligere hadde beboerne en felles ”fiende” i
Strandveien Auto og Trondheim Kommune. Ofte virker motgangstider samlende ved at det å
kjempe imot en ytre trussel blir et fellesprosjekt (Schiefloe 1985). En beboer stiller seg bak en
slik teori med sin kommentar: ”Litt for få som drar lasset. Lite engasjement. Reokkupasjon,
trusler og motgang kunne nok hjelpe”. Har mye av områdets drivkraft forsvunnet? Hva står
man nå samlet om? Svartlamon skal være et byøkologisk forsøksområde. Området
organiseres og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur,
gjennomsiktig økonomi, lav standard og rimelige utleie. Blir noe av dette for lite håndfast?
Mange nye innflyttere på området har ikke noe forhold til tidligere tiders kamp for området.
Er de ”gamle ildsjelene” flinke til å involvere nye beboere, eller er den rådende holdninga at
”ingenting blir som før”? Og fører en eventuell glorifisering av fortida til at gamle beboere
ikke engasjerer seg i det nye Svartlamon? Kan det å skulle pusse opp dårlig vedlikeholdte hus
som ikke er beboernes egne, samt dårlig økonomi, føre til en følelse av håpløshet?
”Oppgavene er store og delvis vanskelige å gjøre med egen innsats”, skriver en beboer.
Slike faktorer er vanskelige å måle. Det er ikke foretatt noen undersøkelser som kan
sammenligne graden av engasjement nå kontra tidligere. Deltakelsen blant beboerne er
varierende og kan til tider være lav. At engasjement og deltakelse går i bølger er ikke uvanlig,
og gjelder i mange andre sammenhenger ellers i samfunnet. Imidlertid er Svartlamon et
samfunn som er avhengig av engasjement og egeninnsats. Er det mulig å få til å stille større
krav til egeninnsats uten at dette går utover flat struktur og sosial profil? Dette er tema som
stadig diskuteres på området. Et forslag har blant annet vært å innføre en slags dugnadsplikt i
form av minimum fem timer egeninnsats per måned. Men hvordan måle ulike beboeres ulike
former for egeninnsats, uten å ta hensyn til ulik kapasitet og kompetanse?
Flere beboere peker i sine kommentarer på mangel på flat struktur i organiseringa. ”Beboerne
kunne ha hatt enda mer å si”, skriver én. En annen kommenterer at han/hun ”savner mer reell
diskusjon og kompetanse på hvordan Svartlamon kan organisere bedre”. Andre kommenterer
at områder lider av ”mangel på orden” og ”ikke helt klare rolleavklaringer, ting blir ikke
gjort/fullført”. Ville engasjementet på området vært større med en ansvarliggjøring av hver
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enkelt beboer framfor ansatte og valgte styrerepresentanter, eller ville dette føre til en større
grad av uorden og eventuelt avmakt blant beboerne?

Svartlamon rommer et mangfold både i beboersammensetning og i miljøet som omgir
beboerne; i alder, verdier, ressurser og livssituasjoner.” Kanskje litt mye raringer, men det er
jo positivt og”, skriver en beboer. ”Litt for mye fokus på rus og festing i det sosiale miljøet”,
skriver en annen, som en av flere som kommenterer dette. Mange kommentarer som
omhandler rus peker videre på at området tiltrekker seg rusmiddelbrukere. Kanskje handler
dette nettopp om opplevelsen av Svartlamon som fristed. På den ene sida kan terskelen ofte
være lavere på Svartlamon enn i andre bydeler, når det gjelder å kunne komme som man er,
uansett livssituasjon. På den andre sida kan den sosiale profilen utnyttes av besøkende som
egentlig ikke bryr seg om området, men kun lar seg friste av mangel på regler og sanksjoner.
En beboer skriver om ”Helvetes junkier og folk som ikke tar med seg hundedritten (ikke folk
herifra), mao trekker til seg en del ’slum’”. En annen kommenterer at det også blant
beboermassen kan være ”litt for mange personer som definitivt trenger avrusning”.

Et av FlyKos kriterier ved boligtildeling, er prioritering av vanskeligstilte. Vanskeligstilte
betegnes her som folk som sliter økonomisk og/eller sosialt. Dette representer ofte et dilemma
for bosamfunnet Svartlamon, som i utgangspunktet skal stå for en sosial boligpolitikk med
rom for alle. Samtidig er området avhengig av menneskelige ressurser, og følgelig av beboere
som makter å engasjere seg og aktivt stå på for fellesskapet. Svartlamon har nok også, som i
samfunnet for øvrig, hatt å gjøre med NIMBY- effekten (not in my backyard), som innebærer
lokal motstand mot vanskeligstilte i nabolaget. (Husbanken 2009) Ut fra mangfoldet i
eksisterende beboersammensetning, kan en anta at det er en noe større aksept på Svartlamon
for å ha såkalt vanskeligstilte i miljøet, enn i en del andre nabolag. I arbeidet med
boligtildeling på Svartlamon må det tas i betraktning at området trenger ressurspersoner, med
overskudd til å stå på for fellesskapet. Går dette på bekostning av verdier om å være sosialt
inkluderende?

Et annet aspekt som opptar beboerne ved det sosiale miljøet på Svartlamon, ser ut til å være
negative likhetstrekk med ”landsbygda”. ”Bygdementalitet” – sladder og intrigevirksomhet”,
er beskrivelser fra en beboer. En annen skriver også at det han/hun setter minst pris på ved
Svartlamon er ”bygdedyret, janteloven, det sosiale tyranniet”. Som nevnt anses Svartlamon
ofte som en egen landsby i byen. Det sosiale miljøet er tett og intimt, og skaper en følelse av
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at alle kjenner alle, på godt og vondt, til tross for at en bor midt i byen. Nyheter og rykter
spres hurtig via jungeltelegrafen. Den som skiller seg ut på ”feil” måte eller på andre måter
føler seg utafor fellesskapet vil kanskje oppleve seg enda mer utafor enn i andre samfunn hvor
det sosiale samholdet ikke er så sterkt i fokus. ”Enkelte kretser er vanskelig å bli kjent i”,
skriver en beboer om det sosiale miljøet. En annen ser ut til å mene at miljøet ” Burde
ekspandere, lite tilsig av fresk ungdom”. Det at det sosiale miljøet rangerer høyt i statistikken i
både positiv og negativ sammenheng, tyder på at beboerne nok kan ha et ambivalent forhold
til områdets intimitet og gjennomsiktighet. En beboer som omtaler området som ei
”sladderbygd”, mener imidlertid at dette har ”bedret seg noe”.

3.3 Engasjement og fellesskapsfølelse
3.3.1 Åpent eller lukka?
Svartlamon blir av utenforstående ofte beskrevet som et lukka og internt miljø, hvor det
nærmest hersker en slags egen kultur. For
mange beboere vil dette sikkert oppleves som
en feilaktig myte, da Svartlamon for dem er en
del av hverdagen, et ”vanlig” nabolag hvor en
kjenner flesteparten av naboene sine. Mange av
dagens beboere anser nok Svartlamon som et
åpent miljø, selv om utenforstående måtte mene
og føle noe annet. På den andre sida kan
besøkende oppleve området som åpent og
utadvendt, når de for eksempel oppsøker
området i fest- eller festivalsammenheng, mens
beboere i det daglige selv opplever området som et utilgjengelig miljø. Kan fest-konteksten gi
et noe feilaktig åpent inntrykk av et område som ellers er langt mer lukka? Med spørsmål
rundt hvordan beboerne selv opplever området ønska vi å se på hva som er hovedinntrykket
av Svartlamon i dag. Er Svartlamon et inkluderende sted, eller er det vanskelig å bli en del av
fellesskapet – både for beboere og besøkende?
51 av 76 beboere svarer at de opplever Svartlamon som åpent og sosialt. 14 av 76 opplever
området som lukka og internt, mens 12 av 76 oppgir begge deler.
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”Åpent og sosialt for meg, lukka og internt for andre”, skriver en beboer. Av kommentarene
fremgår det at Svartlamon kan virke lukka og internt før man blir kjent med området. Dette
kan blant annet begrunnes i at det foregår en del interne prosesser i forhold til struktur og
organisering, og bydelen har på en måte et ”eget språk”. Eksempelvis fins ulike
arbeidsgrupper med regelmessige møter, samt andre forum som nabolagsmøter og
beboermøter. For utenforstående kan dette virke komplisert og ugjennomskuelig. En beboer
kommenterer: ”Tidvis vanskelig å få med seg hva som skjer av ulike ’happenings’ for meg
som er relativt ny her, da mye info blir gitt via jungeltelegrafen/kanaler jeg ikke vet hvordan
jeg skal stille inn”. Imidlertid er ikke Svartlamons former for organisering unik i en større
sammenheng. ”Alt ettersom er mitt inntrykk at det er veldig normalt (likt andre steder)”,
skriver en beboer. Hvorvidt Svartlamon er et åpent eller lukka område vil nok variere for den
enkelte beboer, i ulike situasjoner og til ulike tider. ”Før lukka (= bra), nå åpent (= dårlig)”,
skriver forøvrig en beboer som muligens savner ei tid da Svartlamon kanskje var enda mer
myteomspunnet?

3.3.2 Naboskap
Med dette spørsmålet ønska vi å utforske tilhørighet og fellesskapsfølelse, og hvorvidt
naboskap oppleves annerledes på et område

Hvem tenker du på som
naboene dine?
46

som Svartlamon, enn i øvrige nabolag.
Naboskap er en del av tilhørigheten i et
bomiljø. Tilhørighet kan forstås som det

Nærmeste hus
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6

Nabolaget

5

Hele
Svartlamon
Annet

ønske individet har om å være en del av en
større sammenheng (Schiefloe 1985).
Svartlamon består i dag av rundt 200 store
og små beboere, fordelt på rundt 30 boliger.
Området er organisert i 5 nabolag.
Naboskap kan ha mye å si for den enkeltes

tilknytning til et område.
46 av 76 beboere oppgir at de anser hele Svartlamon som sine naboer. 21 av 76 anser naboene
sine å være de i samme nabolag, mens 6 av 76 svarer at de betrakter nærmeste hus som sine
naboer. At så mange beboere tenker på alle svartlamonitter som sine naboer, forsterker
oppfatninga av et velutvikla sosialt miljø og en spesiell fellesskapsfølelse på Svartlamon.
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I større byer vil en gjerne ikke betegne folk som bor noen kvartal bortenfor som naboer, men
avgrense dette til nærmeste hus. På Svartlamon kjenner de fleste hverandre, og man kjenner
gjerne dem som bor ”på andre sida” av Svartlamon like godt som dem i nærmeste hus.
Svartlamon kan på flere måter sies å operere med et utvidet nabolagsbegrep. Kanskje er man
ikke bare naboer i form av at man bor i nærheten av hverandre, men man har noe felles som
knytter en sammen. En del beboerne på Svartlamon har bodd her lenge nok til å ha opplevd
kampen om bevaring. Kanskje knytter dette sterke bånd, både til andre beboere og til området
i seg selv. Videre er det lagt til rette for arenaer på området som fremmer medbestemmelse og
mulighet til å utøve innflytelse i eget nærmiljø.
Velfungerende nabolag kan i tillegg til å bidra til sosial kontakt også ha andre funksjoner. Når
folk i et nabolag kjenner hverandre, gir det et bedre grunnlag for å mobilisere til arbeid for
fellesinteresser slik som for eksempel dugnad, og for å utøve sosial kontroll mot uakseptabel
oppførsel. Tillit til naboer kan for eksempel ha betydning for om barna får leke ute alene i
nabolaget. I reportasjen ”Storfamilien på Svartlamon” i UkeAdressa tidligere i år uttaler en
svartlamonitt: ”Ungene våre har mange ’tanter’ og ’onkler’ i akutt nærhet. Slipper vi dem ut
vet vi at de blir passet av noen” (Adresseavisen 2009). For mange beboere på Svartlamon
inngår nok naboene i deres nærmeste omgangskrets.

3.3.3 Fellesarenaer
En nærmere titt på fellesarenaer beboerne på Svartlamon benytter kan fortelle noe om
interesser og engasjement på området. I undersøkelsen ble det imidlertid ikke spurt om hvor
ofte folk benytter de ulike fellesarenaene, så det lar seg ikke gjøre å lese hyppighet ut fra
svarene. En beboer som har kryssa av for at han/hun deltar på dugnad, kan med andre ord ha
deltatt kun ved én anledning.
62 av 76 beboere oppgir at de deltar på dugnad på området. 57 av 76 beboere oppgir at de
deltar på konserter og fester på området.
50 av 76 oppgir at de deltar på
nabolagsmøter. 38 av 76 beboere
oppgir at de deltar på beboermøter.
Beboermøtene har de siste årene hatt
om lag 15–20 deltakere. Dette er et
forholdsvis lavt tall med tanke på at
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det bor rundt 150 voksne på Svartlamon, og at det er gjennom disse møtene beboerne kan
være med å sette sitt preg på området hva gjelder struktur og organisering.
Ingen beboere oppgir at de ikke benytter noen former for fellesarenaer på området. For øvrig
kan begrepet fellesarena defineres vidt, og flere beboere oppgir samlingssteder vi ”glemte” å
ta i betraktning da undersøkelsen ble utforma. Eksempler på dette er hager og bakgårder,
naboens veranda eller annen ”utendørs tilfeldig sosial omgang”. Videre oppgis navngitte
beboeres leiligheter, økohagen6, infokafeen og Gratisbutikken. 60 av 76 beboere oppgir at de

Når du benytter deg av fellesarenaer
på Svartlamon, hva er grunnen til det?
60

57

Ønsker å delta i fremdrifta til
prosjektet Svartlamon
Sosiale/ selskapelige årsaker

37

Interessante diskusjoner og
arbeidsområder
Føler meg forpliktet til det
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deltar på fellesarenaer fordi de
ønsker å delta i fremdriften av
prosjektet Svartlamon. 57 av
76 svarer at de deltar på grunn
av sosiale årsaker, og 37 av 76
oppgir at de deltar fordi de
finner diskusjoner og

8
Annet

arbeidsområder interessante. 23
av 76 oppgir imidlertid at de

deltar fordi de føler en forpliktelse. ”Føler meg forpliktet til det; positivt”, kommenterer en
beboer og peker på at denne forpliktelsen altså ikke nødvendigvis oppleves som noe negativt,
men kanskje mer som et ansvar man har påtatt seg som beboer.
6

Økologisk parsellhage på området

63 av 76 beboere oppgir at når de ikke benytter fellesarenaer skyldes dette at de ikke har tid
eller at tidspunktene ikke passer. 14 av 76 svarer at de ikke deltar fordi de er uenige i
nåværende fokus/og
eller
organisasjonsform. 7
av 76 beboere oppgir
at de ikke deltar fordi
de ikke føler seg om
en del av prosjektet
Svartlamon. Det er
vanskelig å vurdere
om dette skyldes at beboeren ikke kan identifisere seg med ideologi og målsetninger på
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området, eller om Svartlamon som samfunn av og til svikter når det gjelder å involvere (nye)
beboere i prosjektet. Det kan nok for en nyinnflyttet oppleves vanskelig å komme inn i både
miljø, aktuelle diskusjoner og struktur. Enkelte kommentarer er knytta til beboermøtet, som
man kjenner til at mange beboere ikke deltar på. ”Mye prat og lite konkret på beboermøtet
enkelte ganger”, skriver én. En annen skriver ”for mange møter med mye uinteressant
diskusjon”. Hva kan eventuelt gjøres annerledes framover for å medvirke til at flere beboere
skal ønske å delta på allmøtene?

En annen årsak som i en kommentar oppgis som grunn til ikke å delta er enkelt og greit
”latskap”. Det at det per i dag ikke eksisterer noen plikt til å yte egeninnsats eller
kontrollinstanser i forhold til dette, kan nok for en del beboere skape et uforpliktende forhold
til Svartlamon. En eventuell innføring av egeninnsatsplikt diskuteres med jevne mellomrom,
men til dette er det knytta mange problemstillinger. Dagens frivillighet bidrar til at den som
engasjerer seg og gjør en innsats for området forhåpentligvis gjør dette ut fra lyst og
motivasjon. Hvordan ville det påvirke miljøet og den enkelte beboers forhold til området
dersom man skulle prøve å innføre tvang som virkemiddel? Pliktig egeninnsats tar heller ikke
hensyn til områdets mangfold, og ulike beboeres forutsetninger for å delta. ”Tåler ikke
edruelige folkemengder”, oppgir en beboer som årsak til at han/hun ikke benytter
fellesarenaer på Svartlamon. For noen vil det sosiale aspektet med å møte opp på store
allmøter kanskje oppleves som en stor utfordring. En bedre form for løsning enn innføring av
egeninnsatsplikt, vil kanskje være bedre tilrettelegging og aksept for forkjellige typer innsats
både når det gjelder varighet, mengde og innhold.

3.4 Ideologi og målsetninger
Sentrale målsetninger i reguleringsplanen for Svartlamon er å sikre:
- rimelige utleieboliger og kultur- og næringslokaler
- bevaring av områdets egenart som gammel trehusbydel
- byøkologisk profil og bærekraftige løsninger
- autonomi og beboermedvirkning.
Beboerne ble bedt om å rangere målsetningene fra 1 til 4, der 1 er høyest, etter hvilke av
prinsippene de anser som viktigst å bevare og videreføre. Vi ønska med dette punktet å få en
pekepinn på beboernes forhold til de ulike målsetningene. Flere beboere kommenterer i

23

undersøkelsen at dette punktet er vanskelig å svare på, da ingen av målsetningene er mindre
viktig enn de andre.

Autonomi og beboermedvirkning
Byøkologisk profil og bærekraftige
løsninger

Viktigst (1)
Viktighetsgrad 2

Rimelige utleieboliger og kultur- og
nærningslokaler

Viktighetsgrad 3
Minst viktig (4)

Bevaring av områdets egenart som
gammel trehusbebyggelse
0
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45 % (32 av 76 beboere) rangerer autonomi og beboermedvirkning høyest av målsetningene.
Ikke overraskende mener flesteparten av beboerne at medvirkning og sjølstyre er høyeste
prioritet på Svartlamon. Dette er den av

Autonomi og
brukermedvirkning

målsetningene som har vært bærebjelken i
miljøet siden oppstarten av
beboerforeninga på starten av 1990-tallet.

11
32

16

Viktigst (1)
Viktighetsgrad 2
Viktighetsgrad 3
Minst viktig (4)

Å styre området selv ble naturlig nok
eneste utvei ettersom kommunen ville
rive. Videre er autonomi en verdi mange
svartlamonitter nok føler tilknytning til,
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uavhengig av Svartlamons tilstand. Krav
om sjølstyre og fokus på medvirkning og

flat organisering har påvirket kommunale instansers syn på og forhold til Svartlamon.

Byøkologisk profil og bærekraftige
løsninger

26 % (19 av 76) anser byøkologisk profil
og bærekraftige løsninger som viktigst.

14

19

Viktigst (1)

Viktighetsgrad 2
Viktighetsgrad 3

Minst viktig (4)

Begrepene ble formelt vedtatt i
reguleringsplanen i 2001, og fokuset har
økt utover 2000-tallet. Interessen for
gjenbruk har vært typisk for

20
20

svartlamonmiljøet hele veien, mens
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begrepet byøkologi skjøt fart etter at bevaring av området ble vedtatt. Oppvåkningen i
samfunnet for øvrig rundt miljøspørsmål har nok også påvirket Svartlamons beboere.
Interessen rundt grøntområdene, gratisbutikk, dyrking i by, økologisk mat, bilfri bydel og
miljøvennlige materialer, har økt etter at boligstiftelsen og kultur- og næringsstiftelsen ble
opprettet.

21 % (15 av 76) oppgir at rimelige utleieboliger, kultur- og næringslokaler er viktigst. Noe

Rimelige utleieboliger og kulturog nærningslokaler

lavere rangering her kan kanskje virke
overraskende hvis vi sammenligner
med fokus på denne tematikken på

13

22

15

22

1990-tallet. Noe av forklaringa kan
Viktigst (1)
Viktighetsgrad 2
Viktighetsgrad 3
Minst viktig (4)

ligge i at leienivået på Svartlamon
fremdeles er lavt og under halvparten
av det private boligmarkedet.

17 % (13 av 76) anser bevaring av områdets egenart som gammel trehusbebyggelse som
viktigst. Trehusbebyggelsen har fått stort fokus gjennom oppussing av de gamle husene og
gjennom bygging av nye hus i massivt tre.
Det er nok boligstiftelsen som
organisasjon som har hatt fokus på tre og
fremmet det materialet. Områdets egenart
som trehusbydel er kanskje en mindre
håndfast målsetning, sammenligna med de
andre.
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4 Oppsummering
Undersøkelsen viser at mange av dagens beboere trives godt på Svartlamon. Samtidig ser
mange utfordringer ved det sosiale miljøet og framdriften i det ideologiske prosjektet. Enkelte
gir uttrykk for at områdets mangfold til tider skaper ulike miljøer som er uforenelig med
hverandre. Andre igjen framstiller området som et lykkelig fristed for både store og små. De
fleste oppgir at de flyttet til Svartlamon på grunn av beboermedvirkning, politisk eller
ideologisk tilhørighet og fordi de har sitt sosiale nettverk her. Få oppgir at de har planer om å
flytte fra området i nærmeste framtid, og mange kan se for seg en framtid på Svartlamon med
barn. For de som oppgir at de vurderer å flytte ser det ut til å skyldes hovedsakelig praktiske
årsaker, og ikke så mye miljø og organisasjonsform. Majoriteten av beboerne som deltok i
undersøkelsen deltar på fellesaktiviteter på området, både av selskapelige årsaker og for å
bidra til at ”hjulene går rundt” i prosjektet Svartlamon.

De fleste anser ”alle” på Svartlamon som sine naboer, noe som gir inntrykk av
fellesskapsfølelse på området. Hva gjelder Svartlamons ideologi og vedtatte målsetninger ble
autonomi og beboermedvirkning rangert som viktigst å videreføre av flest beboere i
undersøkelsen, mens bevaring av områdets egenart som gammel trehusbebyggelse fikk minst
oppslutning. Med dette sagt innvendte flere beboere at målsetningene vanskelig lar seg
rangere på denne måten, da ingen av dem er uviktige.
Mangel på engasjement og rusbruk i det sosiale miljøet blir nevnt som eksempler på hva
beboerne setter minst pris på ved Svartlamon.

Kampen om bevaring er for lengst vunnet. Hva har man nå å stå sammen om og kjempe for?
Kanskje er det behov for en sterkere ny felles plattform, synliggjøring og plan for
gjennomføring? Kan den flate strukturen på området noen ganger bli en hemsko ved at ”alle”
forventer at andre skal ta initiativ? Det er viktig å understreke at det beboerne gjør for
området av praktisk, organisatorisk og ideologisk arbeid kun er basert på frivillighet. Det er
med andre ord en imponerende innsats mange beboere på Svartlamon gjør i tillegg til sitt
daglige virke, som man trolig ikke ser i mange andre nabolag i samfunnet.
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En beboer oppsummerer besvarelsen sin på følgende vis: ”Så lenge det er bevegelse i
Svartlamon som prosjekt vil det medføre både gode opplevelser men også skuffelser. Den
dagen det ikke gjør det lenger, har det blitt likegyldig. Da flytter jeg!”
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4 Etterord

Beboere om undersøkelsen Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon:
”Skjønne itj vitsen med den”
”Bra med slike undersøkelser – håper det kan føre til noe bra”
”Er litt redd det kan bli vanskelig å lese resultatet av undersøkelsen fordi folk kan ha
motstridende grunner til å krysse avfor samme svar. Usikker på hva som menes med
”sosialt”. Det omfatter veldig mye. Lite vektlegging på visjoner og ønsker”
”4A var vanskelig å rangere. Jeg tolka 3A som at det omhandler mitt syn på Svartlamon. Jeg
tror folk utafra oppfatter området som lukka og internt”
”Ikke lett å svare på alt. Vanskelig balanse mellom hvordan jeg faktisk opplever det og
hvordan jeg har lyst til å oppleve det. Som en ”fersking” er det ikke bare bare å delta aktivt
på alle områder. Litt outsider. Tror dette gjelder flere som bor i nyhuset, kanskje i større grad
enn meg”
”Skulle gjerne hatt anledning til å komme med forslag til utarbeiding av en slik undersøkelse.
Hva gjør at (navngitte personer) blir spurt? Udemokratisk med ”gjenbruk” av få personer i
verv/ posisjoner”
”Kunne tenke meg litt mer fokus på hva Svartlamon skal være i framtida, utvikling og visjoner
for området”
”Interessant å se hva som kommer ut av en sånn undersøkelse”
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Bomiljø, engasjement
og mobilitet på
Svartlamon

Beboerundersøkelsen 2009
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Undersøkelsen er utviklet av Ragnhild, sosialkoordinator i
Svartlamoen boligstiftelse, i samarbeid med beboere Anna,
Espen og Sofie. Vi ønsker med denne spørreundersøkelsen å
få et innblikk i hvordan dagens beboere opplever å bo på
Svartlamon, hvordan og hvorfor vi flyttet hit, i hvor stor
grad vi trives her, samt hva vi anser som satsningsområder
i dag og videre framover.
Vi håper på god svaroppslutning! Alle innleverte
bidrag vil bli med i trekningen av to Midtbysjekker
(gavekort) på hver 500 kr. Disse kan benyttes på
mangfoldige
butikker,
restauranter,
kultur
og
underholdning i Trondheim.
For å være med i trekningen følger vi samme
prosedyre som ved Svartlamonvalg der konvolutt og
besvarelse skilles fra hverandre. Skriv derfor navn og
adresse på konvolutten og legg undersøkelsen i.
Konvolutten leveres på kontoret, eller i postkassa til
boligstiftelsen i Strandveien 37 A, innen mandag 25.
mai.

Vi ønsker svar fra hvert medlem i husstanden. Skulle
det mangle noen spørreskjemaer er det bare å komme
innom kontoret å hente.

1. Bakgrunn
 Kvinne
 Mann

Alder
 under 25
 25– 29
 30 – 40
 Over 40
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 Jobber
 Studerer
 Annet

Hvor lenge har du bodd her?
 Under ett år
 1 – 3 år
 4 – 6 år
 7– 10 år
 11 - 14 år
 15 – 20
 Mer enn 20
Hvor mange voksne bor i husstanden? ____
Hvor mange barn bor i husstanden? _____

2. Bomiljø
a) Hvordan flytta du til Svartlamon?
(Du kan krysse av på flere alternativ)
 Gjennom framleie
 Kollektiv
 Samboer med beboer
 Kontrakt etter søknad
 Tildelt gjennom kommunal bo – ordning
 Annet ________________________________________
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b) hvorfor flytta du til Svartlamon?
(du kan krysse av på flere alternativ)
 Fikk bolig gjennom bekjentskaper
 Har mitt sosiale nettverk her
 Å bo her gir status og/ eller identitet
 Ønsker å være en del av kulturlivet på Svartlamon
 Søkte meg hit pga politisk/ideologisk tilhørighet
 Beboermedvirkning/ autonomi
 Ønska billig husleie
 Hadde ikke råd til å bo et annet sted
 Sentral beliggenhet
 Trygt/ barnevennlig miljø
 Anarkistisk fristed
 Hadde hørt om Svartlamon som satsingsområdet for miljøspørsmål
 Helt tilfeldig
 Annet ________________________________
c) Hva vil du si er de viktigste grunnene til at du bor her i dag?
(Maks tre kryss)
 Har mitt sosiale nettverk her
 Å bo her gir status og/eller identitet
 Ønsker å være en del av kulturlivet på Svartlamon
 Politisk og/eller ideologisk engasjement og tilhørighet
 Beboermedvirkning/ autonomi
 Billig husleie
 Har ikke råd til å bo et annet sted
 Sentral beliggenhet
 Trygt/barnevennlig miljø
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 Anarkistisk fristed
 Ønsker å være en del av det byøkologiske prosjektet
 Ingen spesiell grunn, kunne gjerne bodd en annen plass
 Annet _________________________________________
d) Har du planer om å flytte i nærmeste framtid (1-2 år)?
 Ja
 Nei
 Usikker
Hvis ja, hvorfor?
 Ønsker noe større
 Ønsker bedre standard
 Ønsker å eie framfor å leie
 Trives ikke i miljøet
 Annet __________________________
e) Ser du for deg et liv her med barn?

 Ja: ___________________________________________________________
 Nei: ___________________________________________________________
 Usikker ________________________________________________________

f) Hva setter du mest pris på med Svartlamon?
(maks tre kryss)
 Det sosiale miljøet
 Muligheter for egeninnsats og/eller beboermedvirkning
 Gode uteområder
 Struktur og organisasjonsform
 Intimt (alle kjenner alle)
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 Fint for barna
 Fristed med lite regler
 Annet/ kommentar _______________________________________________________
g) Hva setter du minst pris på med Svartlamon
(maks tre kryss)

 Det sosiale miljøet
 Krav om egeninnsats og/eller beboermedvirkning
 Mangel på gode uteområder
 Struktur og organisasjonsform
 For intimt (lite privat)
 Lite egna for barn
 Fristed med lite regler
 Annet / kommentar________________________________________________________

3. Engasjement og fellesskapsfølelse
a) Hvilken påstand beskriver best ditt inntrykk av Svartlamon?

 Åpent og sosialt
 Lukka og internt
b) Hvem tenker du på som naboene dine:
 Nærmeste hus
 Nabolaget
 Hele Svartlamon
 Annet _______________________________________________________

c) Hvilke fellesarenaer på Svartlamon benytter du?
(du kan krysse av på flere alternativ)
 Beboermøtet
 Nabolagsmøter
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 Arbeidsgruppemøter
 Dugnad
 Konsert/Fest
 Ramp
 Benytter ingen
 Annet ___________________________________________________________
d) Når du benytter deg av fellesarenaer på Svartlamon, hva er grunnen til det?
(du kan krysse av på flere alternativ)
 Ønsker å delta i fremdrifta av prosjektet Svartlamon
 Sosiale/selskapelige årsaker
 Interessante diskusjoner og arbeidsområder
 Føler meg forplikta til det
 Annet____________________________________________________________
e) Når du ikke benytter fellesarenaene på Svartlamon, hva er grunnen til det?
(du kan krysse av på flere alternativ)
 Føler meg ikke som en del av prosjektet Svartlamon
 Sosiale/selskapelige årsaker
 Ikke interessert
 Har ikke tid/tidspunktene passer ikke
 Uenig i nåværende fokus og/eller organisasjonsform
Annet_________________________________________________________________

4. Ideologi og målsetninger
a) Svartlamon har følgende målsetninger. Ranger disse fra 1 – 4 etter hva du mener er
viktig å bevare og videreføre, der 1 er mest og 4 er minst?
 Rimelige utleieboliger og kultur- og næringslokaler
 Bevaring av områdets egenart som gammel trehusbydel
 Byøkologisk profil og bærekraftige løsninger
 Autonomi og beboermedvirkning

b) Har du noen avsluttende ord eller tanker om Svartlamon og temaene denne
undersøkelsen har tatt for seg?
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Undersøkelsen skal resultere i en rapport som vil være tilgjengelig for alle
beboere på Svartlamon. Husbanken, som dekker
sosialkoordinatorstillingen, vil også få et eksemplar. Undersøkelsen er
anonym.
Skulle det være noe dere lurer på i forbindelse med undersøkelsen,
er det bare å ta kontakt med Ragnhild på telefon 73 50 27 40, eller
e-post ragste@hotmail.com
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Beboernes kommentarer fra beboerundersøkelsen
Bomiljø
Hvordan flytta du først til Svartlamon?
- Okkupasjon – prosjekt saneringsmodne hus
- Okkuperte kollektiv
- Ungbo etter 6 måneder
- Kjæreste bodde her

Hvorfor flytta du til Svartlamon?
- Via UFFA
- Muligheter til å gjennomføre prosjekter
- Ble husløs- og deretter ”tatt inn i varmen” hos bekjente på Svartlamon – har vært her siden
- Ønska å bygge opp et bomiljø gjennom okkupasjoner med utgangspunkt i UFFA
- Å slippe den gjengse Ola Dunk
- Samboer bodde her
- Foredrag v/ Hist
- Føler meg hel her

Hva vil du si er de viktigste grunnene til at du bor her i dag?
- Trives godt i leiligheten
- Anarkistisk fristed - sammenlignet med andre boalternativer
- Trives godt
- Familien bor her
- Trives utrolig godt her, samhørighet, ”alle” kjenner ”alle”
- Eiendom er tyveri
- Bydelen er en eksperimentbydel for konkretet sosial utprøving. Som har potensial for å
ekspandere
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Hvis ja, hvorfor?
- Jeg har liten tid til å bidra og mener noen med større mulighet for å arbeide for Svartlamon
bør få min plass når min kontrakt går ut
- Ønsker å bo nærmere marka
- Reisetrang
- Mulig at jobbsituasjonen krever at jeg flytter til et annet sted enn Trondheim
- Få leiligheter med plass til mer enn to-tre
- Utdanning
- Utviklinga av området, spesielt når det gjelder selvstyre, bomiljø og visjoner har i mine øyne
stagnert

Ser du for deg et liv her med barn?
- Hvis man får barn vel å merke, ingen planer
- Nei. Har ikke eget bad
- Usikker, er redd inneklima ikke er så godt
- Barn har det bra på Svartlamon
- Usikker på om jeg i det hele tatt er pappamateriale
- Jeg er ikke så sikker på om jeg vil få barn, men om så skulle skje, skulle de gjerne få vokse opp
her
- Usikker; ”tror jeg vil kjøpe meg noe etter hvert”
- Usikker; ” pga størrelsen på leiligheten”
- Ser foreløpig ikke for meg et liv med barn overhodet
- Usikker; ”Har barn, blir plassmangel over tid, ellers ja!”
- Ja; ”min 9 år gammel datter har bodd her siden fødselen”
- Usikker; ”om Svartlamon er selvrealisering for de voksne, er det ikke sikkert det er det for
barna. Føler noen ganger at barna her lever på de voksnes premisser, drømmer og behov….”
- I den gata jeg bor er det forholdsvis rolig i forhold til festing og fyll. Men hvis jeg skulle sett
for meg en fremtid med barn her, ville jeg sett at den aksepten folk har til rus blant barn, hadde
minska. Mange flotte foreldre på svartlamon, men synes ikke en mix av barnefamilier og
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speedfreaks er særlig heldig….
- Flott plass til oppfostring av barn
- Har ikke eget bad
- Mange barn/ barnevennlig
- Bra miljø/ fristed, grønt i byen
- Virker som et bra sted for det, men vil heller gi rom for yngre, single, mer engasjerte folk
- Svartlamon er det ideelle lykkelige barndomsstedet

Hva setter du mest pris på med Svartlamon?
- Hyggelig å bo her
- Beliggenhet og mytene
- At oppgavene med henne er store og delvis vanskelige å gjøre med egen innsats
- Er for treg i medvirknings foreløpig. Såpass nytt og uvant
- Ulike ressurser, kompetanse, drivkraft, mange muligheter til å skape noe
- Fortsatt mulighet til å eksperimentere med det urbane rommet i finskala. Den flate strukturen
gir mulighet til å trekke med mange!
- Friheten til å velge lavere standard og ha lavere husleie. Viktig å bevare alternativene i
samfunnet.
- Strukturen på Svartlamon legger til rette for deltakelse
- Beboerne kunne ha hatt enda mer å si

Hva setter du minst pris på med Svartlamon?
- Litt for få som drar lasset. Lite engasjement. Reokkupasjon, trusler og motgang kunne nok
hjulpet
- Manglende ramme – intensjonsavtale som er (skulle vært) bindende for kommunen
- Mangel på felles ambisjoner
- For stor andel som bruker rus. Området tiltrekker seg rusmisbrukere. Skeptisk til å ha barn i
tenårene her pga rus

40

- For lett å være her uten engasjement
- Har inntrykk av at beboermøtene ikke fungerer etter hensikten – generelt lite engasjement –
gjelder også meg selv….
- At det er så mye søppel/ skrot overalt, det er et paradoks når Lamon skal være et byøkologisk
sted. Mange tar ansvar, men litt for mange gir faen
- Geografisk beliggenhet
- Leiligheten er litt liten til oss 3
- Vippeposisjon sosialt. Noe blir for internt, og det tar tid og skli inn. Kommer seg. Blir mye øl
riktignok, altså usunt
- Intern krangling/ konflikter
- Bygdedyret, janteloven, det sosiale tyranniet
- Tidvis vanskelig å få med seg hva som skjer av ulike ”happenings” for meg som er relativt ny
her, da mye info blir gitt via jungeltelegrafen/ kanaler jeg ikke vet hvordan jeg skal stille inn
- Kanskje litt mye raringer, men det er jo positivt og
- Trekkfulle hus
- Burde ekspandere, lite tilsig av fresk ungdom
- For mye navlebeskuing
- Store ujevnheter i innsats
- Mangel på framdrift i istandsetting av husene
- Litt for mange personer som definitivt trenger avrusning
- ”bygdementalitet” – sladder og intrigevirksomhet
- For mye fyll fra folk som ikke nødvendigvis tilhører området
- Mye festing med bråk på natta, hasjrøyk
- Litt for mye fokus på rus og festing i det sosiale miljøet
- Mangel på orden
- Savner med reell diskusjon og kompetanse på hvordan svartlamon kan organisere bedre. Den
flate strukturen gir mulighet til å sjonglere (??) for de som er redde for nye ting
- Masse bikkjer overalt uten halsbånd. Gjør meg og kattene redd.
- Egeninnsats burde vært frivillig
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- Helvetes junkier og folk som ikke tar med seg hundedritten (ikke folk herifra), mao trekker til
seg en del ”slum”
- Bevisstløshet, dårlig utviklet organisering/ strukturer
- Uregulert parkering/ sladder/ vold eller trusler om vold/ åpenlys narkotikaomsetning/
alkoholisering/”fakta” uten feste i virkeligheten (sånn er det!)
- Manglende gjennomføring av flat struktur
- Mangel på flat struktur/ for lite info om styring
- Ikke helt klarte rolleavklaringer/ ting blir ikke gjort – fullført
- Enkelte kretser er vanskelig å bli kjent i
- Sladderbygd, bedret seg noe/ dårlig struktur på vedlikehold av hus, drift

Hvilken påstand beskriver best ditt inntrykk av Svartlamon?
- Åpent og sosialt – men litt begge deler
- Alt etter som er mitt inntrykk av man at det er veldig normalt (likt andre steder i samfunnet)
- Åpent og sosialt nå, lukka og internt før jeg kom hit
- Lukka og internt men overlapper andre miljøer i byen
- Både åpent og sosialt og lukka og internt; ”ja jeg vet jeg motsier meg selv, men jeg oppfatter
det faktisk slik”
- Åpent og sosialt for meg, lukka og internt for andre
- Før lukka og internt (=bra), nå åpent og sosialt (= dårlig)

Hvem tenker du på som naboene dine?
- Husene i omegn av huset jeg bor i
- Hele området men har til gode å kjenne alle ennå
- Vennene mine
- Mest de i huset

42

Hvilke fellesarenaer på Svartlamon benytter du?
- Ivar Matlaus, Infokafeen, Gratisbutikken
- Uteområdenene (hager, bakgårder)
- Gratisbutikken, bakgård, alle uteområder, naboers leiligheter
- Utendørs tilfeldig sosial omgang
- Dugnad når jeg har mulighet
- Treningssal
- Hagen
- Ute på området
- Husmøter, kontoret (for å se i arkiv, skrive ut for eksempel, har også prøvd å bruke økohagen)
- Utearealene
- Ivar Matlaus
Når du benytter deg av fellesarenaer på Svartlamon, hva er grunnen til det?
- Har lyst
-Slump
- Flere meg forpliktet til det; ”positivt”
- sliten/ ikke i form, eller litt folkesky

Når du ikke benytter deg av fellesarenaene, hva er grunnen til det?
- Latskap
- for lange møter med mye uinteressant diskusjon
- Tåler ikke edruelige folkemengder
- Mye prat og lite konkret på beboermøtet enkelte ganger
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Ideologi og målsetninger
Har du noen avsluttende ord eller tanker om Svartlamon?
- En god del ja!
- Svartlamon har definert gode mål, idealer og verdier. Det er mye å strekke seg etter her/ vil
bli fint å se dette omsatt i dynamisk praksis
- Svartlamon er i dag for mye sutring og for lite skapende
- Flott sted å bo, unikt miljø!
- Punkt 4 A er vanskelig. Ingen alt. er uviktige
- Mye positivt som skjer – Svartlamon utvikler seg til å bli en levende og åpen bydel. Bekymret
for at beboerne skal få mindre påvirkning av utv. Det blir viktig framover at folk engasjerer seg.

- Viktig for SL hva som skjer ved Dora/ Tollpost/ Langeland. Vi trenger mer penger til
oppgradering av husene. Synes kommunen kunne bidra mer – skryter av SL når det passer dem,
men det er ikke mye hjelp å få
- Jeg skulle ønske bydelen var mer mangfoldig! Dvs ikke så homogent i sammensetningen, det
er mye unge folk som bor her og småbarnsfamilier. Burde vært både unge og gamle,
innvandrere, tenåringsfamilier (virker som familier flytter når barna blir større). Siden jeg er i
full jobb skulle jeg ønske meg mindre festing/ nachspiel. Det er dessverre høy toleranse for
festing hele tiden…Mye bra folk som bor her!
- Må få flyttet inn flere ressurspersoner. Beboerne må i større grad forstå potensiale
Svartlamon har som autonomt prosjekt med øko-fokus. Mange der ute som misunner oss å ha
slike muligheter

- Blir litt sliten av å drive organisasjonsarbeid i en bydel som er så åpen og at alle skal få si sin
mening hele tiden. Særlig når det er psykisk ustabile folk som man bruker masse tid på. Litt vel
mye hensyn som blir tatt av og til.
- Det er vanskelig å si noe negativt om Svartlamon, men det må nok være hvordan rus og andre
sosiale problemer preger noen av beboerne. SAMTIDIG! Er det bra at de kan få bo her og
gjøre nytte for seg og ha egen bolig. For min egen del er det at jeg ikke har tid til å bidra nok
føler jeg.
- Fokuset på Svartlamon bør være mer på billige boliger og mindre på byøkologi (Husene og
andre ting er for dårlige til at man med hånda på hjertet kan kalle det økologisk strømforbruk
pga utette hus må være kjempehøyt). Så lenge det er lov å eie bil og bo her kan bydelen aldri
være 100 % bilfri så det fokuset kunne vært tona ned (skaper unødvendig mye sutring og
klaging). For min del tror jeg lydisolering ville hjulpet mer på bomiljø enn vannsirkulering,
solpaneler og kompost.
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- Svartlamon er et flott sted å bo, av og til blir man litt sliten av forventninger og det
supersosiale livet, men alt i alt er det 95 % som er bra med å bo her
- Boligene er slett ikke så rimelige lenger her – det er et problem. Vi har store utfordringer med
å få folk til å engasjere seg for tida…, hva gjør vi med dette? Viktig at området ikke bare blir
fullt av etableringsklare barnefamilier/ aleneforsørgere, men holdes med dynamiske, aktive folk
med engasjement og kapasitet til å gjøre ting….
- ”Turister” som kommer for å slumme og se på oss raringene og folk som absolutt skal filme
eller ta bilder av oss og tingene våre
- Har bodd her siden det var kommunalt dumpingsted for narkomane og lignende til unge
idealistiske flytta inn. Har hatt en positiv utvikling med noe tilbakeslag siste 2 år.
Kombinasjonen friområde for fest og rus og boligområde for barnefamilier fungerer dårlig!
- Jeg synes Svartlamon er herlig! Og jeg liker godt å bo her. At vi bor såpass tett er både
positivt og negativt, men alt i alt er tankegangen for Svartlamon flott og noe jeg virkelig vil
være del av. Jeg synes det er generelt lite folk som tenker på å bevare fellesskapet ved hjelp av
noe annet en rus, men selvfølgelig er det noen få som alltid jobber for at Svartlamon skal
fortsette å være et politisk og ”miljøfokuserende” fristed
- Tror det kunne vært fordelaktig for engasjementet hvis det i bolig- og framleiekontrakter blir
poengtert hva som forventes av en svartlamonitt, mht egeninnsats og lignende. Har møtt mange
som bor her som ikke aner om svartlamons historie, beboermøter og lignende.
- Har lyst til å bidra mer. Skulle gjerne har vært med på å starte en sambagruppe med gode
trommiser
- Så lenge det er bevegelse i Svartlamon som prosjekt vil det medføre både gode opplevelser
men også skuffelser. Den dagen det ikke gjør det lenger, har det blitt likegyldig. Da flytter jeg!
- Hvis styret velger å avstå fra å styre, så viser styret mangel på ansvarsfølelse
- For lite beboerstyrt/ blitt alt for kapitalistisk/ byråkratisk
- Nye boformer for å holde familier
- Målrettet tildeling i kollektivet kan være en måte å holde” på folk
- Vanskelig å legge barn, for mye fester og bråkete
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