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Svar på TILBUDSINNBYDELSE 64-bym-2019 konseptkonkurranse

Geitmyra.- fra DEN GRØNNE SPIREN.

Hva er Den Grønne Spiren og hvorfor er vi aktuelle i denne

sammenheng.

Den Grønne Spiren er en frivillig medlemsorganisasjon som holder til

i Geitmyra skolehage. Hensikten er skape en arena for styrking av

kropp og sinn, læring og vekst. Dette arbeider vi med ved å i

fellesskap jobbe og være sammen i ulike aktiviteter. Når ideen ble

presentert for rektor for Skolehagene i Oslo, Tore Faller fikk vi tildelt

en parsell som ikke hadde vært benyttet de siste 10 årene, og lov til %
benytte redskap og skap i den redskapsbod som hørte til området.

Ideen viste seg å være levedyktig og 2 år senere stiftet vi en

medlemsorganisasjon, utarbeidet plattform og vedtekter (og søkte

samtidig om tippemidler til å dekke løpende utgifter). Siden det har

årlig rapport om vår virksomhet blitt oversendt Frivillighetsregistret

i Bronnysund.

I fellesskap og enkeltvis har vi lært om ulike økologiske

dyrkingsmetoder bl.a. permakultur som en av inititativtakerne har

utdannelse i. Gjennom årene har vi hatt ulike matlagnings-,

fermenterings- og andre kurs om ernæring. Vi har arbeidet med

studier om kretsløp, hvilke vekster som er gode naboer for hverandre

etc etc. Vi har også hatt kurs om kompostering, betydelsen av

taushetsplikt, med opplæring både i egen regi eller med eksterne

kursholdere. Vi har da gratis kunnet benytte oss av lokalene på

området.

Medlemmene har vært, og er i alle aldrer, og mange nasjonaliteter.

Opp gjennom årene har Den Grønne Spiren (DGS) i tillegg til

ressurssterke inkludert mange grupper sårbare (midlertidig eller mer

kronisk) . Vi fyller derfor konseptets krav til virksomhet « som har en



sosial og inkluderende profil« p.2. s.1).  To barn, nå ungdommer har

deltatt fra start og er fremdeles medlemmer, en ungdom har snart

avsluttet sin universitetskarriere, en fjerde starter nå opp en ny

karriere innenfor et kreativt yrke. Andre barn og ungdom som har

vært innom har i likhet med de voksne medlemmene kommet og

gått beroende på nye livsvalg og interesser.

Økonomien vår har basert seg på medlemsavgifter, tippemidler og

egenandeler i forbindelse med de ulike tiltakene og i noen tilfeller

mindre gaver. Til flere av våre aktiviteter har vi også prøvd å invitere

også andre utenfor vår egen krets men med omhu i forhold til mulig

deltakelse for våre sårbare medlemmer .. Midlene vi har disponert har

vært brukt til verktøy, planter, jord, redskap, samt bygg av et eget

tilbygg på tillliggende redskapsbod. Med den følge at plass vi

tidligere disponerte i den kommunale bygningsmassen siden noen

år tilbake har blitt frigjort til andre.

Den Grønne Spiren (DGS) er siden kort tid tilbake i en svært sårbar

situasjon bl.a. på grunn av alvorlig sykdom -sykdomi styret mv. og

andre private og samfunnsmessige engasjement. Av denne grunn

avstod vi nylig halparten av vr parsell til et forsoksprosjekt p?

landbruksuniversitet i Ås, for å utvikle takhager med blomstereng.

Etter kort tid i tenkeboksen, har vi bestemt oss for åta nye tak,

rekruttert nye krefter til styret og gå i gang med nye metoder for

rekruttering enn tidligere bare «munn til munn metoden.»

I perioden framover har vi satt som m%l%rekruttere 35 nye

medlemmer via sosiale medier mv. En forutsetning for dette vil da

være at vi kan forvente adgang til nytt dyrkingsareal, i takt med

behov. I dag er større delen av vårt dyrkingsareal øremerket

enkeltmedlemmer eller grupper, hvor rehabiliteringsarbeidet er mer

langsiktig, eller det er avsatt til vekstkulturer av mer permanent

karakter som inngår i både hagens drift og DGS virksomhet. En slik



økning av nåværende medlemstall krever også at vi ser nærmere på

hvordan styret og DGS må disponere sine ressurser, sin fritid,

samarbeid med andre liknende tiltak på Geitmyra slik som

Lanternehuset og Psykiatrisk avdeling på Lovisenberg sykehus for

eksempel. Ettersom det nåværende styret rommer mangslungen

kompetanse både innenfor statlig og kommunal virksomhet, ulike

dyrkingsmetoder, bruk av dyrking som terapiform, ulike

treningsformer som dans, pilates mv ser vi det også som naturlig å

fremover å kunne samarbeide med andre institusjoner og

organisasjoner som driver dyrking for barn og unge på området.

CV-er før noen av oss i styret kan ettersendes. Opp gjennom årene

har vi også som organisasjon fungert som brukerkontakt, ubetalte

støttekontakter, flyttehjelper etc i forhold til medlemmer som har

vært tjenstemottakere i NAV-systemet i ulike bydeler i Oslo. (St.

Hanshaugen, Sagene, Bjerke, Gamle Oslo, Frogner, Alna etc). Dette

har vi intern opplæring på.

Hvad er våre behov fremover som er aktuelt %ta i betraktning i

forbindelse med oppfølgning av den Konseptkonkurranse som er

utlyst. ?

For det første er det behov for at det gis rom arealmessig for en
ytterligere ekspansjon av vår virksomhet på Geitmyra som nevnt over.

For det andre er det behov for att vi får anledning til delta i et fora
hvor vi kan formidle hvad vi står før, og hvad vi som kompetanse
både som gruppe og på individnivå. Vidare at vi får anledning til å
drøfte ulike former for samarbeid både på mikro- og makroplan. Vi
tenker både på de som i dag faktisk deltar oppe på området, og de

myndigheter som er involvert i administreringen av området.

For det tredje ber vi at dersom det blir arrangert et slikt møte før
samarbeid att vi i god tid får varsel til g forberede oss, ettersom
styrets engasjement i DGS kommer i tillegg jobb og andre

forpliktelser.



For det fjerde vil vi så snart vi får en positiv signal gå i gang med

sende søknad om økonomiske midler for dekking av de nødvendige
utgifter vi ser komme, ved legater, aktuelle bankforbindelser etc.

Inntil vi får en positiv tilbakemelding avventer vi å gå i gang med

dette arbeidet.

Endelig vif vi også gjerne nevne at vi ser på skolehage-driften som den

viktigste aktiviteten på Geitmyra, og mener alle andre tiltak der oppe

(inkludert våre egne) enten bør støtte oppunder - eller om nødvendig

kunne vike for - skolehagens behov og formål. Dagens barn MÅ få

kunnskaper om jord, miljø, økologi og vårt felles livsgrunnlag, og om

nye "konsepter" skal introduseres pa Geitmyra ma disse etter vrt

syn støtte oppunder dette uhyre viktige formålet.

Til slutt vil vi takke for at man i kommunen har gjort et så pass

grundig arbeid i det skriftlige materialet som er sendt ut til alle

aktørene på området, og vi ser fram til samme åpne og konstruktive

holdning i det videre arbeidet.

Harumi Fujiita, leder for Den grønne Spiren


