Pusterom
For de som trenger det mest

Toppetasjen av BG14B vil bli et tilbud for barn
og unge med krevende psykiske aspekter i hverdagen, som mobbing eller ensomhet.

Hva er pusterom
for meg?

‘Etasje 36’, som er navnet, vil bli et åpent senter
for barn, unge, samt organisasjoner og institusjoner som jobber opp imot barns velvære og
psykiske helse. Det er et tiltak for de i samfunnet som kan trenge det mest, nemlig barn som
har det tøft.
Visjonen bak konseptet «Pusterom» er trygghet
og naturopplevelse. Utsikten åpner opp for et
møte med mangfoldet av fugleliv i Oslofjorden.
Ved å sette barna øverst i hierarkiet av høyhus
endrer vi dynamikken av Oslos ”skyline”, den
blir for alle… ikke bare for de som allerede har
mest.

Observasjonstavle med direktesending
av havørn på Håøya i Oslofjorden
(retning vist med grønn pil)

Hva

‘Etasje 36’ skal inneholde elementer som skaper trygghet og møteplasser ved å spille på
komfort og utsikten ut mot fjorden. Senteret
skal også bestå av observasjonstavler for fuglelivet i Oslofjorden; hvor hver tavle er vendt mot
et habitat, som tilsammen former en panorama. Dette gjør at den neste generasjonen kan
bli mer bevisste på miljøutfordringer verden
står ovenfor.

Hvorfor
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https://dac.dk/wp-content/uploads/2018/12/Taekketag_Mandrup_2.gif

Installasjon på utstillingen ”irreplaceable landscapes”
av Dorthe Mandrup griper essensen av et element som
skaper trygghet og komfort (se link).
’Etasje 36’ vil ha en lignende struktur laget av unike
materialer for Oslofjorden. Installasjon kan foreksempel
gjenspeile et abstrakt fuglereir. Det vil utgjøre et av
Norges vakreste utsiktspunkt med full panorama av
Oslofjorden på dagen og av stjernehimmelen på natten.

Forfallende psykisk helse blant unge er en voksende problematikk i dagens samfunn. Som en
del av et av Norges viktigste knutepunkt, Oslo
S, blir ‘Etasje 36’ et tilbud for hele landet. Det
er derfor BG14B er det mest egnede stedet.

Hvem

Organisasjonen voksne for barn er en organisasjon som i 60 år har jobbet med barns oppvekstsvilkår og psykiske helse. I samarbeid med
KLP og Institutt for biovitenskap ved UIO, kan
en organisasjon slik som VFB drive tilbudet.

