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GEITMYRA SKOLEHAGE
Geitmyra skolehage ble for noen år siden overført fra Utdanningsetatens forvaltning til
Bymiljøetaten. Utdanningsetaten driver fortsatt skolehage i anlegget og har også sin base for
skolehagedrift i Oslo her. Geitmyra består i dag av dyrkningsarealer og gressarealer og har i
tillegg en god del trær og bygninger. Over budsjettet i 2016 ble det bevilget 500 000kr til
teknisk gjennomgang av bygningene og risikovurdering og beskjæring av trærne.
Bymiljøtetaten er i gang med dette arbeidet.
Geitmyra matkultursenter ligger i tilknytning til Geitmyra gård på andre side av veien for
skolehagen. De har søkt og fått midler til et besøksdrivhus av Sparebankstiftelsen.
Matkultursenteret ønsker å plassere besøksdrivhuset i Geitmyra skolehage og ønsker å drive
aktiviteter knyttet til dette.
Bymiljøetaten ser ikke at vi kan takke ja til oppsetting av et besøksdrivhus i Geitmyra
skolehage uten videre og har gitt Geitmyra skolehage tilbakemelding om dette. Det vil blant
annet være betenkelig i forhold til at andre aktører ikke får samme muligheter og at det ikke
foreligger noen god utviklingsplan for området.
Bymiljøetaten og Utdanningsetaten har et godt samarbeid om driften av skolehagen og begge
etatene ser behovet for å utvikle området videre.
Det finnes en mulighetsstudie for Geitmyra skolehage, men denne er utdatert. Det er derfor et
behov at det lages en ny mulighetsstudie eller en forenklet konseptvalgutredning for området så
fort som mulig. Bymiljøetaten kan utarbeide denne, men gjør oppmerksom på at det ikke er
bevilget midler til dette. Vi imøteser i tilfelle en bestilling fra byrådsavdelingen.
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