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GEITMYRA SKOLEHAGE OG MATKULTURSENTERET 

 

Jeg synes det er kjempebra at dere er engasjert i Geitmyra skolehager! Vi vil at du skal vite at 

det er byrådet, også. Jeg svarer nå på vegne av flere byråder og byrådsleder, som du også har 

skrevet til om denne saken.  

 

Som du sikkert kjenner til har Bymiljøetaten i samarbeid med Utdanningsetaten og andre 

interessenter, utarbeidet en mulighetsstudie for Geitmyra skolehager. Mulighetsstudien 

inneholder en grov skisse av bygningsmessige tiltak og fysiske tiltak som bør gjennomføres for 

å nå byrådets mål om bl.a. økt bruk av skolehager og vår ambisiøse miljøsatsing innenfor 

urbant landbruk og byøkologi. I mulighetsstudien foreslås bl.a. at det utarbeides en helhetlig 

plan over uteområdene i samarbeid med pedagog og landskapsarkitekter. Videre peker 

mulighetsstudien på at det er behov for et nytt produksjons- og besøksdrivhus for 

planteproduksjon på området.  Studien understreket at det uansett ambisjonsnivå vil måtte 

gjennomføres ytterligere utredninger/ prosjektering. Utredningen vil gi nærmere svar på 

helhetsgrepet, og prosjektering av drivhus og undervisningsrom vil følge av denne.  Og dette 

har Bymiljøetaten nå fått i oppdrag om å gjøre. Jeg legger ved dette brevet.  

 

Som du også vil se av brevet er Oslo kommune positive til å ta i mot en gave fra Stiftelsen 

Geitmyra matkultursenter i form av et besøksdrivhus. Men, det er en helt sentral forutsetning 

for at kommunen eventuelt tar imot gaven, at det ikke ligger føringer på hvem som skal drifte 

innholdet i besøksdrivhuset. Dvs. at kommunen velger selv om den vil gjøre det selv eller om 

den ønsker å involvere eksterne driftere i frivillig eller privat regi. Vi satser på å få til et nytt 

grønt klasserom på Geitmyra, og at dette blir starten på et mye bedre skolehagetilbud for elever 

og barnehagebarn. 
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Håper dette var avklarende for deg. Kommunen er helt avhengig av samarbeid med lokale 

ildsjeler og lokale initiativ, og jeg håper at dere i Aksjonen La skolehagen leve – Vern 

Geitmyra bidrar aktivt i arbeidet som Bymiljøetaten nå igangsetter. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tone Tellevik Dahl 

Byråd for oppvekst og kunnskap 

 

  

  

Godkjent elektronisk 
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