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BESTILLING - KONSEPTKONKURRANSE PÅ GEITMYRA FRIOMRÅDE
Vi viser til etatens foreløpige utkast til utredningen «Helhetlig plan for Geitmyra skolehage»
hvor etaten foreslår noen kortsiktige grep for å øke aktiviteten i Geitmyra skolehager. I påvente
av at utredningen ferdigstilles og langsiktige kommunale investeringer i skolehagen vedtas og
gjennomføres, er det ønske om å prøve ut hvordan samarbeidet med frivilligheten og
sosiale/grønne entreprenører innenfor urbant landbruk kan utvikles videre.
På denne bakgrunn ber vi Bymiljøetaten om å invitere nye aktører inn i Geitmyra skolehagers
arealer gjennom en konseptkonkurranse. Målet er å bidra til kommunens ambisjon om å
revitalisere Geitmyra, herunder skape engasjement og aktivitet på området, bidra til økt bruk og
være en inspirasjonsarena for urbant landbruk.
Konkurransen bør etterspørre en sosial profil og være rettet mot barn og unge spesielt. Videre
ber vi om at følgende punkter vektlegges i utlysningen:




Det bør drives urbant landbruk og / eller matlaging og det er ønskelig med helårsdrift.
Det kan drives aktivitet som supplerer den etablerte bruken av området; f. eks; enklere
servering, kurs, og allmenne publikumsarrangementer.
Konseptet bør vise til samarbeidsformer med hensikt å tilrettelegge for aktiviteter som
for eksempel undervisning og formidling, aktiviteter for ulike grupper som barnehager,
aktivitetsskoler, sommerskole, sykehjem og tilsvarende, kurs i formidling av urbant
landbruk, arbeidstrening og rehabilitering og lignende

Etaten bes utforme hensiktsmessige føringer og kriterier for en konkurranse i tråd med
punktene over, og vurdere areal som kan være hensiktsmessige for slik aktivitet.
Vi ber etaten om å involvere aktørene på området i forkant for å få innspill og forankre
prosessen.
MOS ber om at BYM oversender en tidsplan for gjennomføring av ovennevnte oppdrag, med
mål om gjennomføring så raskt som mulig.
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Kostnader knyttet til gjennomføring av konseptkonkurranse og oppfølging av aktørene etter
tildeling, forutsettes dekket innenfor etatens vedtatte rammer.
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