
Hvem er vi?

Vi er to samfunnsengasjerte og kreative hoder som 
syntes dette virket som tidenes idékonkurranse hvor vi 
har muligheten til å påvirke bybildet og utelivet på en 
slik måte at det inkluderer flere mennesker. 

Hva?

Vi ønsker at toppen til bygget skal inneholde en 
park med gressmatter og trær hvor beboere i Oslo
og besøkende kan komme for å få en pust i bakken 
året rundt.  

Vi ser for oss en ordning hvor folk kan ta med seg 
piknik-utstyr, eller leie/bestille dette på stedet, for så
å slå seg ned på gressmatten med utsikt over byen. 

Vi ønsker også at stedet skal ha en mocktailbar med 
profesjonelle bartendere som selger/serverer de besø-
kende mat og alkoholfri drikke. 

Det kunne også vært fint med kulturelle innslag som 
musikk, performance og poesi, som passer konseptet 
og stemningen i parken.

Velkommen til et litt annerledes uteliv!



Hvem?

For å drive parken, ser vi for oss et samarbeid med orga-
nisasjonen Av og til og leverandøren av alkoholfri drikke 
leske.no. 

For kulturelle innslag kunne man ha samarbeidet med alt 
fra Mela festivalen, Oslo Kammermusikkfestival til by:Larm 
og Øya festivalen. 

Hvorfor?

Vi trenger samlingssteder i byen som er for alle. Og dess-
verre er det slik at mange blir ekskludert eller finner det 
vanskelig å delta på det som skjer. 

Vi tenker da spesielt på unge som har hatt eller sli-
ter med problemer knyttet til rus og alkohol. Det er ikke 
så lett å gå ut og være sosial med venner, uten å være 
omgitt av alkohol og andre som drikker. For disse er ofte 
restauranter og kaféer det eneste alternativet som finnes.
Vi ønsker et sted for alle. Hvor alle har lyst til å dra
fordi det er spennende, annerledes og unikt.

Stedet, som vi kaller Uteliv, kan bli et etterlengtet sted 
for de som ikke passer inn i det tradisjonelle utelivet eller 
som av forskjellige grunner ikke kan eller vil delta på fes-
ten slik den er forventet å være.

Så, velkommen til et litt annerledes Uteliv! Et sted hvor 
alle kan dra for å være seg selv. 


