
HVA: NORGES HØYESTE UTOPIA DRØMMEHAGE - tilby byens lokalbefolkning samt alle Oslos 
besøkende en magisk natur opplevelsespark - et sted hvor folk kan komme og koble helt ut, det 
vil være begrenset daglig antall for og unngå for mye folke trafikk, et sted du kan legge fra deg 
virkeligheten, la fantasien vandre, finne indre ro, og hvem vet, kanskje til og med en klype magi! 


Hele toppetasjen i BG14B skal skal transformeres til et 
magisk sted, så fantasifull og drømmeaktig at du føler du er 
med i en avatar verden! 
Eksotiske planter som 
drysser ned fra alle 
kanter, spennende 
dufter som trekker deg 
innover, nydelige stein 
formasjoner med 
fargerike krystaller,  vann 
som strømmer rolig 

forbi, nydelige vannliljer i 
de stillestående 
dammene, millioner av planter blomstrer rundt deg! 


GLED DEG til du ser de 
hengende plantene med 
fargerike gigantiske 
blomster, for de klatrer 
og leder vei over de 
eventyrlige hengebroene 
som du snart skal få 
våge deg ut på. 


I rommets kjerne,  et 
majestetisk fossefall 
som vil trollbinde deg. 
Når kvelden senker seg 
inn, transformerer hele 
hagen seg. Millioner av 
bittesmå lys begynner 
og titte frem og en helt 
ny verden utfolder seg. 
Med utsikt over fjorden 
og glitrende lys fra byen 
- må man minne seg selv 

på og trekke pusten godt inn, for jeg har visjonen som skal ta fra deg pusten! 

 

UTOPIA DRØMMEHAGE SKAL INNEHOLDE:  
DAGTID: 
-Yoga låven - (workshops, yogastudio, avslappningsområde kun for yogarom brukere(her vil de bli 
servert te og forfriskninger)

-Meditasjonsvandring (selvstendig aktivitet)

-Utsiktsplatåer (med nydelige foto muligheter)

-SPA (varmeklidebad, badstue og deilige avkoblings områder) 

-Utstillinger i ny og ne (2 ganger per annum - hvor alle artister kan søke, kjent eller ei)

-plantebutikk

-teknologifri sone 
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KVELD/NATTTID:  
-Nattvandring 

-Unike sove pods - (glass kupler) med utsikt over hele byen med hver sin private hage (det finnes 
kun 6 pods på hele etasjen, hver pod har hvert sitt private «fairy garden» med henge huske og .) 

- Kveldsåpent bruk av SPA område

-Pensionistaften: klassisk konsert ved fossehagen, høytlesning m.m. en aften i måneden


FIRE FASTE DAGER PER MND:  
hvor vi lokalene er stengt for offentlighet og tilbyr hele område til disse formålene:

-Mulighet til ekslusiv utleie (åpen søknad; for eks. bryllup, konferanser, pop-up utstillinger, konsert 
etc) 

-åpen dag: barnehage/skole omvisninger

-åpen dag: instutisjoner innenfor Norges helsevesen

-åpen dag: kun voksne


HELE OMRÅDET OG ALLE AKTIVITER ER ALKOHOLFRIE.  

HVEM: 
Det vil bli en samarbeidsprosjekt, der flere lokale aktører vil få muligheten til søke om plass på de 
relevante områdene. Her vil det velges ut de mest miljøvennlige, organiske og nytenkende 
bedrifter/organisasjoner. 


Jeg ønsker at Botanisk hage, og selvstendige lokale blomsterforretninger får muligheten til og 
samarbeide om planlegging, drift og vedlikehold av grøntarealene samt en landskapsarkitekt firma 
(som har stort fokus på miljøvennlige løsninger) - her skal den klypen med magi komme inn i bilde


Selv ønsker jeg og være en del av yoga avdelingen sammen med dyktige instruktører og 
medarbeidere!


HVORFOR:  
Menneskene har blitt Zombier. Alle sitter i hver sin boble. Til og med VY reklamerer for vi skal 
isolere oss «last ned en reisekamerat! putt en propp i øret. Ta toget.»


Prosjekter som dette er viktig idag, det gir et platform til samarbeide, tilhørighet, og kreativ 
utfoldelse. Det er vitenskapelig bevist at det og tilbringe tid i naturen har en positiv effekt på 
generelle allmennstillstand, senker blodtrykket og er godt for psyken. Japanske myndighetene har 
til og med lansert et ord for og oppmuntre mennesker til vandre i skogen for sin helse.. dette vakre 
ordet er shinrin-yoku. Det er vel hovedtema i vårt sammfunn om dagen, så jeg føler det er bare 
naturlig og dedikere en så fantastisk mulighet til mange kreative individer og menneskets rett til 
velvære. Det er også et tilbud som når mange, ikke bare en ny restaurant eller nattklubb som dere 
sa. Det blir fler og fler mennesker på jorda, og da må vi begynne og dedikere plass i disse 
storbyene våre til og innarbeide naturen med det metropoliske livsstilen! 

Det finnes absolutt ikke noe lignede i Oslo, og det burde så klart ligge på Oslo S, det er 
hovedstadens knutepunkt og vil etterhvert bli et ettertraktet og ikonisk reisemål i vår nye kultur 
strøk og jeg føler dette kan profitere nabolaget.


Da jeg sto på utsiktspunktet gamle-aker ovenfor damstredet og så utover der KLP bygget skal 
settes opp, sa en liten stemme i hodet mitt at jeg skulle sende dere dette forslaget, om man skal 
alltids høre på det lille stemmet!
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