
MAJORSTUEN 
BYLIVSPROGRAM
Et samarbeidsprosjekt til glede for alle som 
bor, arbeider, besøker og driver 
næringsvirksomhet i vårt område



HVA ER MAJORSTUENS
BYLIVSPROGRAM?

Majorstuen Bylivsprogram er et prosjekt som er initiert av 
Majorstuen Gårdeierforening i samarbeid med Majorstuen 
Bogstadveien Næringsforening (MBN) og har som mål å utvikle 
konsepter, produkter og ulike tjenester som skal bidra til å øke 
områdets attraktivitet for de som bor, arbeider, besøker og 
driver næringsvirksomhet på Majorstuen.

Gjennom bylivsprogrammet åpner det seg muligheter for å 
forsterke egen merkevareidentitet, tilby produkter og tjenester 
gjennom å utvikle og gjennomføre attraksjoner, aktiviteter og 
ulike tiltak som støtter opp under områdets kjerneverdier.

Eksempler på bylivsprogram er konserter, festivaler, idrettsarrangementer,

kunstutstillinger, markedsdager, julegaten, blomster, trær, flaggstenger, benker, 

belysning, prisgunstige fellestjenester, m.m.. som bidrar til å utvikle, løfte og vedlikeholde 

vårt område.



MÅL & VISJONER

Alle store byer har sine kjente og berømte områder. 

London har Notting Hill, Paris har Montmartre og vi 

kjenner Nyhavn, Søder og Greenwich Village... Oslo 

har Majorstuen!

Vår misjon 

Videreutvikle og markedsføre Majorstuen som den 

mest attraktive bydelen i Osloområdet å bo, arbeide og 

oppholde seg, basert på en bærekraftig handels- og 

servicenæring. 

Med det mener vi å trekke sammen for å utvikle og 

synliggjøre fellesverdiene og fordelene ved Majorstuen 

for hele byen, og særlig for alle som bor i vårt område. 



4. PARTNERPROGRAMMET
• 4. PARTNER OG INVESTORPROGRAM

En målrettet utvikling av området vil kreve ressurser for å kunne 

lykkes. I motsatt tilfelle vil man kunne satse på tilfeldighetene og 

det som ligger i en naturlig utvikling i konkurranse med andre. 

For å kunne lykkes kreves det både ressurser til utvikling og 

igangsetting, og til drift over lengre tid. Det må være et helt klart 

mål at man finner forretningsmodeller som er selvbærende ift

driftskostnader over tid. 

Det vil derfor være nødvendig å sikre tilstrekkelig støtte og bidrag 

fra de mest sentrale aktørene før utviklingsarbeidet settes i gang. 

Dette vil gi både en retning og ambisjon for arbeidet. 

Første fase i utviklingsprogrammet er å sikre en langsiktig 

finansiering gjennom et partner-/ investorprogram med tydelige 

verdiforslag 

I vårt område bor det ca. 60 000 mennesker og med vår 

sentrale beliggenhet i Oslo Vest er de nærliggende 

bydelene Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker og St. 

Hanshaugen å regne som vårt nabolag. Dvs. vårt naturlige  

nedslagsfelt er ca 300.000 Oslo vest borgere.

I tillegg jobber det ca. 75.000 på Majorstuen, og vi har 500 

næringsaktører.

Dette betyr at Majorstuen er en betydelig 

kommunikasjonskanal og representerer en stor mulighet 

for å skape egne verdier og relasjoner til lokalsamfunnet, 

og nå ut til en stor og kjøpesterk målgruppe med å tilby 

egne produkter, tjenester og aktiviteter. 

MAJORSTUEN SOM 
KOMMUNIKASJONSKANAL



Majorstuen Gårdeierforening har besluttet å iverksette et 

pilotprosjekt med fokus på en frodig og blomstrende 

handlegate. Dette innebærer at det vil bli plassert ut 

bievennlige blomsterkasser utover våren og 

sommeren. Samtidig vil det bli utført en omfattende 

rengjøring av granitt og fortau.

Vi er i tett dialog med bydel Frogner og har gode 

forhåpninger om at de vil være en bidragsyter inn i 

prosjektet.

Det vil være av stor betydning for prosjektet at vi lykkes 

med å knytte til oss lokale aktører. Dette vil være av stor 

betydning i forhold til realisering av byplanprogrammet og 

tiltak som iverksetter. 

PILOTPROSJEKT «EN BLOMSTRENDE
HANDLEGATE»



Majorstuens Bylivsprogram er under utvikling og før vi «ruller ut» hele 

programmet ønsker vi å knytte til oss lokale krefter som ønsker å bidra 

til å utvikle bærekraftige attraksjoner, arrangementer, produkter og 

ulike tilbud som bidrar til lokal verdiskapning og øker områdets 

attraktivitet. 

Vi inviterer eiendomsutviklere, byutviklere, lokale aktører, beboere, 

bydelen, bymiljøetaten, m.fl. til å være med på den videre reisen med å 

utvikle og gjennomføre Majorstuens byutviklingsprogram. 

Vi har utviklet et sponsorprogram som er tilpasset ulike behov, budsjett 

og innhold. 

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON:

Majorstuen Gårdeierforening

Telefon. 928 54 402, mail: tove@majorstuen.no

web: www.majorstuen.no

HVORDAN BLI EN SPONSOR ?

mailto:tove@majorstuen.no

