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Et språkpedagogisk episenter 
Der Glomma er på sitt bredeste, i Nes kommune på Romerike, finner vi det 
gamle melkemottaket på Haga. Her etablerer nå Snakkepakken AS, ved Lena 
Malinovsky og Petter Foss, det språkpedagogiske episenteret «Haga Vidd». 

Med barn og språk i fokus, vil Haga Vidd bli en møteplass som bidrar til 
inkludering og lokal tilhørighet. Drømmen er å forvalte vår unike eiendom 
i harmonisk og engasjerende bruksglede for flere enn oss selv, i en 
forening av gammelt og nytt. 

Her skal barnehager og skoleklasser komme på ekskursjon og få kjennskap 
til lokal kultur, håndverkstradisjoner, mat, dyreliv, historie, musikk, 
teater, samisk kultur og mye mer. 

Vi ønsker å legge til rette for språkaktiviteter, håndverksvirksomhet, 
kulturarrangementer, foredrag, kursvirksomhet matlaging, musikkproduk-
sjon, m.m. Alt i tett samarbeid med lokale aktører. 

Oppføring av gjestehytter vil i tillegg gi muligheter for opphold med 
tanke på rekreasjon, kontemplasjon, studier og fordypning.  

Nabo Nes – en arena for praktisering og utøvelse 
Gjennom konseptet «Nabo Nes» – etter modell av Nabo Norge/Nabo design – 
ønsker vi å tilby en opplevelse av deltagelse, tilhørighet og glede. Ved 
hjelp av kyndige veiledere vil vi tilby arbeids-/praksisplasser som 
bidrar til økt kompetanse og inkludering. I f.eks. systua eller snekke-
riet på Haga Vidd kan deltagerne gi hverandre støtte til å løse utford-
ringer i hverdagen samt opparbeide seg arbeidserfaring. 

Et av hovedmålene med Nabo-konseptet er å legge til rette for at men-
neskers ulike livserfaringer deles og brukes som ressurs i møte med 
felles og individuelle utfordringer. Nabo jobber for å heve den sosial 
kompetanse gjennom språket, men også alle konseptene og underliggende 
normsystemer. 
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Snakkepakken – grunnsteinen i Haga Vidd 
Rundt om i landet er det mange barn som trenger hjelp og støtte for å 
utvikle et godt språk. Det gjelder barnet som i tillegg til sitt morsmål 
skal lære norsk og barnet som av ulike årsaker strever med språktileg-
nelsen på sitt norske morsmål. Mange språkvansker viser seg ofte både 
når det gjelder å forstå og uttrykke seg. Dette gjør at mange sier at 
de trenger hjelp til metoder for å drive aktivt språkarbeid. På dette 
grunnlaget ble Snakkepakken utarbeidet. 

Snakkepakken® – språkverktøyet for hjem, barnehage og skole 
Snakkepakken ble utviklet i 1997 av Lena Malinovsky og har vært på 
markedet siden 2000. Den benyttes av størsteparten av Norges ca. 5730 
barnehager. Snakkepakken består av rundt 200 gjenstander som brukes for 
å synliggjøre og leke med innholdet i fortellinger, leker, regler og 
sanger. Snakkepakken benyttes i samling, den gir kvalitet til ventesi-
tuasjoner, lekeglede i smågrupper, og flettes lett inn i lokale planer. 
Den byr på rike muligheter til å gjøre nyere og tradisjonelle barnekul-
turskatter mer tilgjengelige for alle. 

Snakkepakken er grundig utprøvd og gjennomtenkt. Den baserer seg på seks 
områder som er meget aktuelle i barnets hverdag hjemme, i barnehagen og 
på skolen: Kropp, mat, klær, hus, dyr og farger. Brukeren får idéer til 
hvordan grammatikk, grunnleggende matematikk, motsetninger, rekkefølger, 
mønstre, former, rim, sammensatte ord, spørreord, overbegrep med mer kan 
lekes inn. Barnet får se, høre, bevege seg, oppleve, ta på ting og 
eksperimentere. 

Snakkepakken AS 
Snakkepakken AS ble etablert av Lena Malinovsky og Petter Foss 28.06.2019. 
Selskapets virksomhet består hovedsakelig av salg via nettbutikk og 
veiledning/kursvirksomhet. Etter mange års arbeid med utvikling, illus-
trering, tekstutforming, layout, komponering m.m, overtok de to hele 
salgsbiten som følge av eneforhandler Riktige Lekers opphør i 2018. De 
importerer nå fra 12 land og nesten 40 produsenter og leverandører. 

Snakkepakkens ambisjon er å styrke barnets språklige og sosiale utvikling, 
uansett alder, morsmål og språkferdigheter. Forretningsidéen er å støtte 
opp om denne visjonen ved gjennom en faglig metodikk å tilby produkter 
og veiledning som enkelt legger til rette for høy kvalitet på arbeidet 
med barn og språk.  

Språkstimulerende miljøer  
Lena Malinovskys tidligere erfaringer fra arbeid med barnehagefamilier 
lever videre i og med etableringen av Haga Vidd: 

«Vi jobber for at familier i nærmiljøet skal knytte kontakter, også på 
tvers av morsmål. Vi har lang erfaring med språkstimulering og legger 
vekt på et inkluderende og oversiktlig miljø for barn og voksne. Å samles 
til morgenkaffe/te og til lunsj er et viktig tiltak i inkluderingsar-
beidet vårt. Familien er vår nærmeste samarbeidspartner. Vi vektlegger 
tydelig språkbruk, mangfold i kommunikasjonen, fellesskapsfølelse, ink-
luderende, likeverdig stemning og visualisering. Vi mener det er både 
forskjellene og likhetene som gjør avdelingen vår spennende og derfor 
inngår alle som et nødvendig ledd i gruppa. Alle skal føle stolthet over 
sin opprinnelse og ferdigheter. Ordet flerkulturell representerer til-
knytning til flere land og mangfoldige måter å leve på. Vi har en åpen 
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og nysgjerrig holdning til forskjeller, de er ikke farlige, men utford-
rende og gir nye muligheter. Hvert individ bringer unike erfaringer inn 
i gruppa, fra nærmiljøet, familie, venner og bekjente, erfaringer og 
tradisjoner fra andre steder og tider. Kulturvariasjoner er både normalt 
og særegent. Tid, rom, omsorg og trygghet er kjerneord. For å ville 
tilegne oss språk og bruke språk sammen med andre, må vi ha motiv som 
forventning, deltagelse, tilhørighet og glede. Jo viktigere vi blir for 
hverandre, jo større grunn får vi til å ville lære et felles språk.» 

Samarbeidet med Nabo design  
Kvinnene i Nabo design syr Snakkepakkens tekstiler i trygge omgivelser 
på Vollebekk fabrikker i Oslo.    

«Nabo design er et prosjekt for kvinner i Groruddalen, med fokus på 
styrking av helse- og norskkunnskaper – for barnas skyld. Samarbeidet 
med Snakkepakken gir deltakerne reell arbeidserfaring samtidig som de 
får verdifull innsikt i barns språktilegnelse i praksis.» 
– Ane Storhaug, daglig leder, foreningen Nabo Norge (nabonorge.no). 

Å fylle et behov 
Vi mener at «Rammeplan for barnehagen» (2017) er med på å understøtte 
nytten av et senter som Haga Vidd. Her er noen utdrag: 

• Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, 
og få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling.  

• Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bi-
dra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tra-
disjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve 
tilhørighet til nærmiljøet. 

• Personalet skal gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold 
av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid. 

• Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til 
at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjenn-
skap til samisk kultur. 
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Beliggenhet – kulturminner og kulturmiljøer 
Haga Vidd befinner seg 50 minutter fra Oslo med bil eller tog. Fra Haga 
stasjon tar det kun ett minutt å gå. 

Området med det gamle melkemottaket, Haga stasjon og sundstedet er opp-
ført i Nes kommunes kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
2017–2030. 

Kulturminnene viser en kontinuitet og utvikling av bygda og tettstedene. 
Kommunen ønsker at planen skal bevisstgjøre og bidra til økt kunnskap 
om hvilke kulturminner som finnes i kommunen, samtidig som den skal 
fungere som et verktøy for tilrettelegging for formidling, tilgjenge-
lighet og verdiskaping tilknyttet kulturminnene. På den måten vil planen 
være med på å bidra til at man kan inkludere kulturminner og kulturmil-
jøer i en videre utvikling av kommunen. 

Å ta vare på kulturmiljøer er en forutsetning for at kommunen i framtida 
skal kunne oppleves med tidsdybde, identitet og særpreg. Kulturminner 
er som en historiebok, de kan leses, tolkes og analyseres. Man kan 
tilegne seg kunnskap om for eksempel materialbruk, byggeskikk og folks 
liv. 

Det gamle melkemottaket på Haga 
Bygningen er et laftet sveitserhus oppført av Anton Grue i 1875. Det ble 
etablert melkemottak i kjelleren i 1925, der det først hadde vært land-
handleri. I 1950 var det 66 leverandører av melk som leverte til melke-
mottaket på Haga. Melkemottaket foredlet aldri melka til meieriprodukter, 
men sendte den med toget til Oslo. 

Haga stasjon 
Stasjonen ble bygget i 1862 i forbindelse med etableringen av Kongsving-
erbanen. Her vokste det fram et lite sentrum med butikker, posthus, 
bakeri og kafe. Bygningen er én av tre jernbanestasjoner i Nes som er 
tegnet av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. 
Stasjonen er av samme type som den på Seterstøa, Skarnes og Sander. 
Stasjonsstilen kalles «Haga-typen». 

Sundstedet 
Der veier gjennom landskapet må over en elv må det bygges bru, eller det 
må være et sundsted der båter tar reisende og gods fra den ene bredden 
til den andre. Haga fergeleie sørget for at folk fra vestsida av Glomma 
kom seg over elva til stasjonen. Fergetrafikken var også viktig for 
transport av varer og tjenester. Ferga ble lagt ned da Rånåsfoss-brua 
stod ferdig i 1927. Trafikk med robåt varte til 1982. I sommermånedene 
fungerer nå området som småbåthavn for Haga båtforening. 
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Prosjektplan og utbygging – Snøhetta 
Utvikling, veiledning og salg samlet på ett sted 
Det siste året har vi i Snakkepakken AS på rekordtid etablert et provi-
sorisk lager og startet nettbutikk. Det er tøffe arbeidsforhold, ikke 
minst klimamessig. Alt foregår over tre plan i huset – i den uisolerte 
underetasjen, i første etasje på kjøkkenet, spisestua og entréen og på 
kontoret i andre etasje. I tillegg må vi bruke deler av garasjen til 
lager og varemottak/-henting. Så førsteprioritet er å få en samlet jobb-
sone isolert fra privatsonene, noe som innebærer å få bygget lager, 
varemottak, arbeids- og pakkelokale, Show Room og utsalg. Tanken er at 
denne sonen etableres i området mellom huset og garasjen, med glassfa-
sader mot elva. Snakkepakken er et slags språklig smågodt i løsvekt og 
dette vil vi gjerne visualisere i designet. 

Snøhetta arkitekter 
I september 2020 var representanter for Snøhetta arkitekter på befaring. 
Beliggenhet, engasjement og produkt vekket deres interesse for et sam-
arbeid, og utarbeidelse av en prosjektplan ble berammet til kr 400 000. 
Dette møtet velger vi å anse som startskuddet for realiseringen av et 
språkpedagogisk episenter på Haga i Nes kommune. Snøhettas involvering 
vil bidra til en helhetlig tenkning både fra landskapsarkitekt, arkitekt 
og interiørarkitekt – alt fra skilting og belysning ute og inne til ny 
bygningsmasse, renovering, farge-, material- og interiørvalg og ikke 
minst landskapsforming. For at Snøhettas helhetlige og kvalitative ut-
trykk skal komme til sin rett, må prosjektplanen omfatte alle påtenkte 
bruksområder allerede fra starten av. Det bør derfor utarbeides detal-
jerte planer og tegninger for  

• hovedbygg, nytt inngangsparti/fasade 
• kjeller, omgjøring til møte-/kurs-/konsert-lokaler 
• hytter 
• landskap 
• garasje og parkering 

Hovedbygg 
Nybygget inngangsparti som vil definere helhetsuttrykket i samspill med 
det gamle sveitserhuset. Hovedbygget blir et opplevelsessenter som i 
tillegg huser hovedkontor og produksjonslokaler for Snakkepakken AS. 

Åpent for publikum: 
• mottakelse/resepsjon  
• storsal for utstillinger, arrangementer og aktiviteter 
• bevertningsområde 
• butikk 
• systue 
• snekkeri 
• keramikkverksted 
• samisk avdeling 
• kontemplasjonsrom 
• toaletter og stellerom 

Skjermet område: 
• kjøkken 
• kontorer 
• lager/produksjonslokaler med vareutsending og -mottak 
• lydstudio for musikk- og multimediaproduksjon 
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Kjeller/underetasje i eksisterende bygg (melkemottaket) 
Husets vakreste side er etter vår mening den som vender ut mot elva. 
Gamle fotografier viser rød teglstein, men på et tidspunkt har veggen 
blitt kledd med murpuss og malt grå. Fasaden har fire vinduer og tre 
dører. Vinduene må fornyes. Vi ser for oss glass i de tre dørene for å 
maksimere lysinnslipp og utsikt. Arealet er på rundt 100 kvadratmeter. 
Her blir det totalrenovering. Vi ønsker oss lobby og garderobe, et rom 
til kursvirksomhet og kulturelle arrangementer, toalett og bad, Flerbruk 
er et stikkord. I tillegg til å holde kurs i bruk av Snakkepakken og 
skape en språkpedagogisk arena, ser vi for oss å leie ut lokalet til 
private arrangementer (jubileer, dåp, konfirmasjon osv.), konserter, 
forestillinger og pop-up-restauranter (noe som innebærer et skikkelig 
kjøkken). Lokalene bør ha rene, nøytrale grunnflater. 

Hytter 
I dag står det to rødbeisede, uisolerte treskur på tomta. Vi ønsker å 
erstatte skurene med to, tre nye hytter. Det er ønskelig å gjenbruke noe 
av det gamle treverket, selv om en mye mer moderne profil er målet. 
Stikkord er nærhet til elva, Hyttene skal være komfortable og gi maks 
utsikt til landskapet. Privatliv er viktig. Kanskje med mulighet for 
solterrasse, badebrygge, båt, sykkel osv. 

Landskap 
Stranda 1 er en usedvanlig vakker tomt, ta for eksempel det eventyrlige 
bunndekket i myk og grønn mose mellom de to skurene. Her er bjørk, osp 
og noen grantrær, skogfølelsen har vi ønske om å bevare/forsterke. El-
vebredden har mengder av flotte store steiner, men er nokså ulendt. Det 
er ønskelig med en bedre tilgjengelighet og adkomst til vannet, samt 
større bruksnytte av steinene (badekulp, trapper, båtsluse osv.). Vi 
ønsker å få laget flere soner på tomta: trapper, stier, beplantning, og 
ikke minst noe spennende i elvebredden som ei brygge, en strandpromenade 
osv. Vi handler stort sett kun økologisk mat og vil gjerne dyrke mer 
urter og spiselige vekster som gressløk, mynte, oransjetagetes, rabarbra 
og rips. Foran underetasjen ser vi for oss et spennende område med et 
dekke til for eksempel uteservering, kanskje noe springvann. Stemnings-
skapende utebelysning på bygninger og landskap er svært viktig. Kanskje 
en opplyst skulptur i form av et melkespann i vannet, med fontene som 
illuderer rennende melk. 
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Personene 
Snakkepakken AS har pr. i dag ingen ansatte. Eierne, Lena Malinovsky og 
Petter Foss, står for driften: produksjon, innkjøp, administrasjon, ut-
vikling, utforming, pakking og utsending. Malinovsky og Foss møtte hver-
andre i 1972 da de startet på Løren barneskole i Oslo. Siden 2007 har 
de vært samboere og kollegaer. I 1997 utviklet Lena Snakkepakken®, språk-
verktøyet for hjem, barnehage og skole.  

Lena Wallgren Wagner Malinovsky (lena@snakkepakken.no) 
Daglig leder, utvikler og kursholder. Lena har en bachelorgrad i peda-
gogikk og utviklingspsykologi fra Jysk børnehave-seminarium, Århus i 
Danmark (1989–1992) og en bachelor i kultur og samfunn med fordypning i 
norsk som andrespråk ved universitetet i Oslo (2016–2011). Lena har 
arbeidet med barn og språk i over 35 år, hvorav mer enn 15 år i barnehage. 
Hun har holdt kurs i bruk av Snakkepakken® for barnehager over hele 
landet. Lena er tekstforfatter, illustratør, foretar mesteparten av kun-
deservicen, bestiller inn varer og administrerer facebook-sidene. Hun 
har utviklet kurskonseptet «Vi forteller». Pågående solo-prosjekt: En 
selvbiografisk migrasjonsroman. 
Kontakt: lena@snakkepakken.no, tlf. 4101 0704 

Petter Foss 
Formgiver, teknisk ansvarlig og musikkmaker. Petter har reiselivslinje 
fra Wang videregående skole (1986) og musikk- og teater-linje ved Rome-
rike folkehøgskole (1989). Han har jobbet over 30 år i Utenriksdeparte-
mentet med bl.a. kultur, norgesprofilering og nettbasert internopplæring. 
For tiden har han permisjon for å jobbe fulltid med Snakkepakken AS. 
Petter drifter nettbutikken, utformer alt av trykksaker og komponerer 
musikk til Lenas tekster. Han har produsert filmen «Vi forteller», et 
læringsmateriell med tilhørende håndbok og arbeidsoppgaver. Pågående 
solo-prosjekt: Norrøn-musikalen «Yggdrasil». 
Kontakt: petter@snakkepakken.no, tlf. 9324 7725 
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Hvilke mennesker vi søker mot, trekker til 
oss og samarbeider med, er ikke tilfeldig.  

Vi vil forvalte Haga Vidd i harmonisk 
bruksglede med folk vi møter i virket vårt, 
famille, venner, bekjente, naboer, nærmiljø 

og forbipasserende. 

Lena og Petter 
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