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Vestby sentrum er i dag et typisk «ikke-sted». Det er uvant for folk å tenke på 
sentrum som et sted man ønsker å oppholde seg, eller et sted man oppsøker for 
å treffe andre. Gjennom prosjektet vil vi bevisstgjøre innbyggere i Vestby om at 
parker, plasser og rom i sentrum er tilgjengelige for alle og at det er ønskelig at folk 
tar dem i bruk. 

Målet med prosjektet «Liv i sen-
trum» er å legge til rette for 
forskjellig aktivitet i 
sentrum gjennom midlertidige tiltak, 
slik at inn-byggere og andre 
opplever «at det skjer noe» inntil 
det permanente er på plass. Ved å 
benytte midlertidighet og 
kreativitet som strategi for 
utviklingen av Vestby 
sentrum håper vi å øke bylivet, bidra 
til økt stedstilhørighet og teste ut
løsninger før endelig 
opparbeidelse.

Gjennom prosjektet har det vært 
ønskelig realisere noen fysiske, 
midlertidige tiltak i sentrum, men en 
vel så viktig del er å skape 
engasjement og åpne opp for 
forandring og lokale initiativ. 
Med dette i bakhodet har prosjekt-
gruppa hatt kontakt ut mot 
frivillige/næringsdrivende/gründere 
i nærmiljøet som ønsker å være 
med på å bygge oppunder aktivitet 
i sentrum. Kommunen har da vært 
en partner/gitt økonomisk støtte til 
arrangement initiert av disse. I tillegg 
har prosjektgruppa stått for 
gjennomføring av egne prosjekter.

MÅL METODE

LIV I SENTRUM



AKTIVITET I TOMME LOKALER
Sentralt beliggende lokaler i Rådhusgata har siden 2015 stått 
tomme. Tomme lokaler byr på en enestående mulighet for 
folk til å ta større del i utviklingen og aktiviseringen av sitt 
eget sentrum, og det ble derfor lagt til rette for ny bruk av 
lokalene i Kulturkvartalet. Ved å låne ut lokalene gratis har 
selvstendig næringsdrivende og gründere i en oppstartsfase 
fått mulighet til å prøve ut nye ideer uten å ta for stor risiko. 
Kommunen og publikum har fått lys i vinduene, nye tilbud og 
aktiviteter i retur. De som har gitt liv i lokalene kjennetegnes 
av å være lokale ildsjeler, og deres prosjekter har stort sett 
vært sosiale og basert på behov og potensial i nærmiljøet. 
Kommunen har også selv bevisst lagt egne arrangementer til 
disse lokalene.

BRUK AV UTEOMRÅDER
Et viktig satsingsområde har vært å legge til rette for mer bruk 
av allerede tilgjengelige uteoppholdsarealer i sentrum. Dette 
har blitt gjort ved å gjøre parker og plasser mer attraktive, 
både gjennom relativt enkle og billige tiltak som stoler, bord 
og beplantning, men også ved å lage nye områder for opphold 
og gjennomføre større kulturelle arrangementer. Gatekunst 
har blitt brukt som strategi for å skape liv og farger i et ellers 
grått sentrum. I tillegg har det vært viktig å kommunisere at 
kommunen gjerne låner ut uteområder til andre med gode 
ideer og initiativ til publikumsrettet aktivitet. Private initiativ 
har blant annet resultert i utekino, fotball-VM på storskjerm 
og baklukeloppis.

CONTAINER - INFORMASJONSFORMIDLER OG OVER-
RASKELSESMOMENT
Prosjektgruppa gikk til anskaffelse av en container som ble satt 
opp i rådhusparken i juni 2017. Tanken bak var å 
benytte den i informasjonsarbeid om sentrumsutviklingen, 
samt ved jevne eller ujevne mellomrom legge til rette for 
annen overraskende og spennende bruk initiert av andre. Til 
nå har containeren blant annet vært i bruk som utstillings-
lokaler, julekalender, minibibliotek, blomsterbutikk, restaurant 
og rekvisitt i forbindelse med en danseoppvisning med elever 
fra Follo folkehøgskole. Containeren ble i 2019 flyttet til 
p-plassen utenfor Kulturkvartalet.

VIRKEMIDLER

Foto: Trond Larsen
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Uteområder
• Sandvolleyball, carboot-sale, gratis internett, 

møblering av park
• Pumptrackbane
• Argentinsk aften
• Prestivalvors
• Carboot-sale
• Folkehelseuka 2017 med bl.a. “Kom ut og lek”, 

“Speiding i sentrum”. Utekino
• Julegrantenning m.m, perlepynt fra barne-

hagene til julegrana

Container
• Kunstutstilling
• Minibibliotek, 3D-printer
• Gamingcontainer (Nintendo)
• Vestby speidergruppe lokalradio
• Halloween - skrekkcontainer
• Utstilling for Vestby bondekvinnelags bruktsalg
• Botanisk - et litt rart pop up blomsterverksted
• Kontinuerlig: Informasjon om sentrumsplanen

Kulturkvartalet 
• Utstilling med Vebjørn Sand og Marianne Aulie, 

malekurs for barn
• LEGO-festival
• Oktoberfest, bokprat x2 (Litteratur   

festival), debatt, bokloppemarked
• Botanisk - kurs, Årets bøker, Halloween for   

de aller minste
• Konsert med Paal Flaata, botanisk - kurs,  

huskonsert med kulturskolen, åpent i  
forbindelse med julegrantenning

• Pop Up Bar hver fredag og lørdag med diverse 
arrangement, livemusikk, quiz osv.

Foto: Amund Lågbu - Vestby Avis 



«SKULPTURENS FLUKT. DEL 1: FLUKTEN FRA 
UTSTILLINGSVINDUET», MIKKEL RASMUSSEN 
HOFPLASS. 
Utstillingen var del av utstillingskonseptet DRYPP. 
Med et lekent og humoristisk skråblikk ble tom-
rom og skavanker i byrommet brukt som 
materiale for diverse kunstprosjekter. Hofplass 
hadde også to andre verk i sentrum i denne 
perioden: «Grillspidd» og «Toungetwister». DRYPP 
hadde også en programserie i Hølen og Son under 
festivalen Sånafest 17.-24.juni 2017, og 
utstillingen i containeren hadde sammenheng 
med denne.

MINIBIBLIOTEK
Vestby bibliotek etablerte «Minibibliotek» i 
containeren med mulighet for å låne bøker og 
leker tre ganger i uken. Plassen foran containeren 
ble også møblert. I tillegg til minibiblioteket ble 
det satt inn en 3D-printer som jobbet dag og natt. 
På den måten ble det aktivitet også på kveld/natt 
og ellers de dagene minibiblioteket ikke var 
bemannet. 3D-printeren var så populær at barn 
og unge satte seg til å gjøre lekser foran 
containeren for å sjekke hva som ble printet den 
dagen. På dette tidspunktet satte vi også inn en 
projektor med en powerpointpresentasjon som 
viste informasjon om sentrumsplanen, samt 
informasjon om oppstart av detaljregulering i 
sentrum.

BOTANISK - ET LITT RART POP-UP 
BLOMSTERVERKSTED
Lene Anine Rydgren flyttet inn i desember med 
sitt konsept «botanisk». Containeren fungerte 
som verksted og base for Rydgren, samt at hun 
hadde åpen butikk i helgene og den siste uka 
før jul. I tillegg arrangerte Rydgren to verksted-
kvelder for publikum i Kulturkvartalet.

CONTAINER

Foto: Amund Lågbu - Vestby Avis

Foto: Amund Lågbu - Vestby Avis

Foto: Amund Lågbu - Vestby Avis



UTEKINO
Lørdag 30. september 
arrangerte The Coffee 
Van i samarbeid med 
Hølen filmklubb, og 
med støtte fra Vestby 
kommune, gratis 
utekino i rådhus-
parken. Kl. 20 ble 
«Min nabo Totoro» 
vist på storskjerm. 

AKTIVITETER I 
RÅDHUSPARKEN
Sandvolleyballbane stod 
klar 16. mai. Banen brukes 
til å spille sandvolleyball, 
men mindre barn leker også 
i sanda. Pumptrackbanen 
kom på plass tidlig i juni, 
og er veldig populær blant 
veldig mange. De aller 
minste løper på den, de 
større ruller. 

ARGENTINSK AFTEN
Den kulturelle spaserstokken la i samarbeid med Sånafest til rette for argentinsk aften i Vestby 
sentrum i juni. Det ble rigget til en mobil scene, dansegulv, telt med stoler og bord og servering av fast 
og flytende føde med argentinsk tilsnitt. På scenen stod et live orkester fra Buenos Aires: Orquesta del 
centenario.

BAKLUKELOPPIS
The Coffee Van har 
arrangert to carboot-
sales (baklukeloppis) i 
perioden. Kommunen 
bidro med gratis lån 
av utearealer, samt 
kostnader i forbindelse 
med tømming av 
mobile toaletter. 
Arrangementene har 
også hatt musikalske 
innslag og bidrag fra 
andre aktører. The 
Coffee Van har ønsket 
å gi bort overskuddet 
til noen i lokal-
samfunnet. 
Mottakere har blant 
annet vært Vestby 
SSB og Kodeklubben i 
Vestby.

UTEOMRÅDER

Foto: Mattias Mellquist - Vestby Avis



LEGO-FESTIVAL
I samarbeid med Den 
kulturelle skolesekken ble 
det arrangert LEGO-festival 
med tema: Bygg fremtidens 
Vestby. Arrangementet 
gikk over flere dager, der 
de to første dagene var 
forbeholdt kommunens 
fjerdeklassinger. Resten av 
perioden var det åpent for 
alle.

POP-UP BAR
Vestby kommune inngikk en avtale med Villa 
Vestby (Evy og John Thune) i august om drift av 
Pop-up Bar i Fryselageret (del av Kulturkvartalet) 
hver fredag og lørdag. Lokalene ble lånt gratis. 
Møblementet er levert av Godset, og alle
møblene i puben var til salgs. 

POP-UP GALLERI: VEBJØRN 
SAND OG MARIANNE AULIE
Kulturtjenesten, med hjelp fra 
crewet fra Teten ungdomsklubb, 
forvandlet det gamle butikk-
lokalet til galleri. Marianne Aulie 
hadde også gratis malekurs for 
barn. 

KULTURKVARTALET

Foto: Inger Eide Nordseth Foto: Inger Eide Nordseth

Foto: Inger Eide Nordseth

Foto: Hege Krogseth
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UTEOMRÅDER
• Barnehageprosjekt påskepynt
• Baklukeloppis i Rådhusgata
• Vestbys ville spiselige hage
• Åpning av Passasjen
• Felles programslipp for festivalene i kommunen
• Fotball VM i Rådhusparken
• Folkehelseuke, inkl. Sykkeldag og Sentrumsdag 
• Oktoberfest
• Julegrantenning 

CONTAINER
• Utstilling Vestby fotoklubb
• Dansens dag, Vestby folkehøgskole
• Utstilling Vestby skolemusikkorps’ jubileum
• Salgsbod 17. mai
• Utstilling ved Vestby frivilligsentral
• Botanisk julekalender

KULTURKVARTALET 
• Pop up- pub fredager og lørdager
• Utlån til diverse aktivitet, blant annet 

Follo seniordans, Vestby fotoklubb, brukt-
marked, Aktivitetssenteret 

• Arrangementer i regi av Vestby bibliotek 
og Vestby kulturskole

• Kurs Botanisk

Foto: Tore Kubberød - Vestby avis 

Foto: Vestby fotoklubb



DANSENS DAG
Containeren ble brukt som rekvisitt i 
forbindelse med danseoppvisning av elever 
ved Follo folkehøgskole. 

UTSTILLING VED VESTBY FOTOKLUBB
Vestby fotoklubb inviterte til utstillingen «Linjer 
og kurver»

BOTANISK JULEKALENDER
24 DAGER - 24 TRÆR
Gjennom hele adventstiden kunne 
forbipasserende glede seg over ett nytt tre hver 
dag i containeren.

CONTAINER

Foto: Vestby fotoklubb



UTEOMRÅDER VESTBYS VILLE SPISELIGE HAGE
Vestbys spiselige hage er et samarbeid mellom Liv 
i sentrum og Vestby og Son bibliotek. Hagen er 
plassert utenfor Kulturkvartalet og består av palle-
karmer med spiselige vekster. I tillegg til å by på 
jordbær, urter og spiselige blomster, lyser kassene 
opp et ellers asfaltgrått område og innbyr til 
opphold på et sted som ellers ikke brukes. Brukere 
ved kommunens aktivitetssenter sørget for godt 
stell og vanning.

I samarbeid med Vestby hagelag har hagen blitt et 
fast innslag i sentrum, og i 2019 ble den nominert 
til Hageselskapets hagekulturpris. 

PASSASJEN
Det største prosjektet som ble 
gjennomført 2018 var 
transformasjonen av smuget 
mellom Kulturkvartalet og NAV/
Rehab-bygget. Dette var et 
trist smug som ikke ble brukt 
til annet enn gjennomkjøring. 
Området ble totalforvandlet 
og gjenoppstod i ny drakt til 
felles programslipp for Sånafest, 
Hvitsten Salong og Prestivalen 
1.6.2018.

FØR ETTER

Foto: Tore Kubberød - Vestby avis Foto: Inger Eide Nordseth Foto: Inger Eide Nordseth



KULTURKVARTALET 

UTLÅN
Pubdriften ble 
opprettholdt hver 
fredag og lørdag. 
Villa Vestby 
gjennomførte flere 
arrangementer, som 
for eksempel fredags-
quiz, konserter, 
Oktoberfest, førjuls-
dans osv. 

Kulturkvartalet ble lånt 
ut til diverse aktivitet. 
Botanisk hadde kurs 
før jul. 

Foto: Fotografen Samestad 

Foto: Fotografen Samestad 
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UTEOMRÅDER
• Lysdrypp
• Videreføring av Vestbys spiselige hage
• Flytting av container – nytt uterom
• Gatekunstprosjekt
• Gatefest 2019
• Julegrantenning

CONTAINER
• Kunst i container under Lysdrypp-  

arrangementet
• Flytting av container til Kulturkvartalet
• Utstilling ved Vestby forsvarsforening        
• Norges minste fine dining-restaurant under   

gatefesten       

KULTURKVARTALET 
• Utlån til diverse aktivitet, blant annet Follo 

seniordans, Vestby fotoklubb, bruktmarked, 
Aktivitetssenteret

• Arrangementer i regi av Vestby bibliotek
• Elevkonserter med elever fra Vestby kultur-

skole 
• Vinterfestival, Vestby kulturskole
• Brillekikkertverksted som del av Lysdrypp
• Bokloppemarked
• Festkveld for Bringsværd - 80 år!

Foto: Trond Larsen



KUNST I CONTAINER 
UNDER “LYSDRYPP”
Kunstner Mikkel Ras-
mussen Hofplass stilte 
ut sitt verk “Opplyst” i 
februar. 

UTSTILLING VED 
VESTBY FORSVARS-
FORENING
Utstillingen ble åpnet i 
forbindelse med 
frigjøringsdagen og 
veterandagen 8. mai og 
inneholdt historie og nåtid, 
Forsvarsforeningens 
aktivitetsplan og 
kommunens veteranplan.

RESTAURANT UNDER 
GATEFESTEN DEN 14. 
JUNI
Arena Catering lagde til 
kanskje Norges minste 
«fine dining»-restaurant i 
forbindelse med 
gatefesten i 2019.

BOTANISK 
JULE-
KALENDER: 
24 DAGER 
- 24 KRANSER
Det har blitt 
tradisjon å lage 
adventskalender 
i containeren. 
Botanisk laget 
denne gangen 24 
unike kranser.

CONTAINER 

Foto: Tore Kubberød - Vestby avis 



LYSDRYPP
Arrangementet var et 
samarbeid mellom Liv i 
sentrum og 
Treskeverket kultur-
produksjoner. Denne 
dagen lyste sentrum 
opp gjennom 
midlertidige kunstverk 
med fokus på lys i en 
ellers mørk årstid. 

På dagtid ble det 
arrangert Brillekikkert-
verksted i Kultur-
kvartalet, forestillinger 
for de minste på Vestby 
bibliotek, iskonsert med 
musiker Terje Isungset, 
utstilling av lyssatte 
skrothoder laget av 
200 barn gjennom Den 
kulturelle skolesekken, 
lyskunstverk i 
containeren samt 
projeksjonskunst på 
Mølla i Vestby.

UTEOMRÅDER 

Foto: Eva Jaunzemis



UTEOMRÅDER 
GATEFEST
Gatefesten var delt i to med et dagarrangement for 7., 8. og 9. trinn gjennom Den 
kulturelle skolesekken, og et kveldsarrangement som var gratis og åpent for alle. 
Temaet for gatefesten var urbane uttrykk, og publikum fikk oppleve gatekunst, 
oppvisning av dansestilen «krump» med gruppa Kigali Krumpfusion fra Rwanda, hip 
hop/rap-musikk fra Gulla og Patrick Granly før det hele ble toppet med opptreden fra 
Admiral P. Det var gjort avtaler med lokale leverandører av mat og drikke, blant 
annet kunne Arena Catering tilby fem-retters tasting meny i containeren. Ved inn-
gangen ble det delt ut 750 kunstkart for at publikum kunne lære mer om gatekunsten 
som var kommet opp. Disse ble delt ut etter kort tid, og vi anslår at det var over 1000 
besøkende på kveldstid.

Foto: Trond Larsen
Foto: Trond Larsen

Foto: Trond Larsen

Foto: Trond Larsen

Foto: Christine Berge

Foto: Trond Larsen



UTEOMRÅDER GATEKUNSTPROSJEKTET 
Vestby sentrum ble dekorert med 
gatekunst i juni 2019. Gatekunsten ble 
brukt som bevisst strategi for å skape 
engasjement og farger til et sentrum 
som av mange ellers oppleves som uten 
spesielt særpreg. Gatekunst er gratis 
hverdagskunst tilgengelig for alle og en 
kilde til inspirasjon og smil i det 
offentlige rom. Gatekunsten er å regne 
som et pilotprosjekt for å teste ut om 
det er ønskelig å satse videre på kunst i 
utviklingen av Vestby sentrum. 

Gjennom et samarbeid med Den 
kulturelle skolesekken ble det mulig å 
involvere den unge delen av 
befolkningen. Under kyndig veiledning 
av duoen Skurktur, dekorerte 
kommunens 7.klassinger den ene 
veggen på Kulturkvartalet. De 
resterende veggene i sentrum ble 
dekorert av profesjonelle aktører. 



LYSDRYPP 
BRILLEKIKKERT-
VERKSTED 
Lysdrypparrange-
mentet var en av 
aktivitetene å lage sin 
egen stjerne-
kikkert fra et par 
briller. Kurset var 
gratis og ble holdt 
av Matias Askvik og 
Silje-Marie Salhus.

VINTERFESTIVAL
Vestby kulturskole arrangerte sin 
Vinterfestival i Kulturkvartalet i februar. 
Lokalet var flott innredet for 
anledningen med presentasjoner av 
kunstverk fra alle elevene som går på 
kunstfagene ved kulturskolen. Teater-
gruppa Bifrost og kulturskolens 
musikkelever fikk også vist seg frem.

FESTKVELD FOR BRINGSVÆRD
 - 80 ÅR!
Vestby bibliotek sørget for at Tor Åge Bringsværd ble 
hyllet med en skikkelig bursdagsfestkveld. Arrangementet 
var åpent for alle og inneholdt utstilling, forfattermøte og 
musikk.

KULTURKVARTALET 

Foto: Anette Skutevik Foto: Anette Skutevik

Foto: Anette Skutevik

Foto: Anette Helland

Foto: Anette Helland
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COVID-19
Året 2020 har til nå vært preget av covid-19. Det var planlagt et stort gratisarrangement på Mølla 
den 5. juni og artister som De Lillos og No. 4 var allerede booket. Dette måtte avlyses.
I privat regi var det også planlagt baklukeloppis i Rådhusgata og BBQ- og musikkfestivalen Meat-
fest2020 på den nye parkeringsplassen ved Vestby videregående. 

Foto: JVK



KULTURKVARTALET

SURF1
Surf1 selger utstyr for windsurfing, 
kiteboarding, SUP, surf og foil. 
Butikken har etablert seg i den 
delen av Kulturkvartalet som 
vender ut mot parkeringsplassen 
og containeren.

BOTANISK 
Botanisk har med sitt uvanlige 
blomsterkonsept nå etablert seg i Kultur-
kvartalet, i den delen der pop up-puben lå. 
Her foregår både produksjon og salg, og det 
vil også arrangeres kurs. 



Foto: Kjetil Næss - Vestby Avis




