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BESTILLING AV MULIGHETSSTUE - GEITMYRA SKOLEHAGE 

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til at Bymiljøetaten har forvaltningsansvaret for 

Geitmyra skolehage. Geitmyra skolehage er regulert som friområde og åpent for allmennheten 

hver dag fra kl. 09.00-16.00. Området er imidlertid per i dag inngjerdet og kan derfor fremstå 

som lite tilgjengelig. Det er derfor ønske om å undersøke muligheter for å gjøre området mer 

åpent slik at flere skoler, aktivitetsskoler, barnehager og publikum generelt kan benytte seg av 

området. Byrådsavdelingen ber følgelig Bymiljøetaten om å gjennomføre en mulighetsstudie av 

Geitmyra skolehage for å avdekke muligheter for å utvikle området videre.  

 

Per i dag er ulike aktører tilknyttet området. Bymiljøetaten har forvaltningsansvaret for 

området. Utdanningsetaten (UDE) driver skolehage i anlegget, og UDEs skolehageleder har 

kontoret sitt plassert her. I det nordøstre hjørnet av Geitmyra ligger en gammel løkkebygning 

som er oppført på Byantikvarens gule liste. Dette huset er benyttet som kommunal bolig av 

bydel St. Haugen. Bebyggelsen på selve skolehageområdet er begrenset til et par paviljonger, 

noen boder for de enkelte skolene, en kontorbrakke, veksthus samt noen driftsbygninger fra 

1980-tallet. I dag brukes skolehagen av 17 skoler og 10 barnehager, det er 150 parseller og 350 

frukttrær. Skolehagen er et møtested for lokale ildsjeler og foreninger som Geitmyra Hønselag, 

Geitmyra Parsellhagelag og Geitmyra Birøkterlag. Bymiljøetaten anmodes derfor om å 

involvere de aktuelle aktørene på området i utredningsarbeidet, og da spesielt Utdanningsetaten 

som innehar en vesentlig rolle. 

 

I tillegg har Geitmyra matkultursenter søkt og fått midler til et besøksdrivhus av 

Sparebankstiftelsen. Matkultursenteret ønsker å plassere besøksdrivhuset i Geitmyra skolehage 

og drive aktiviteter knyttet til dette. En faglig vurdering av denne forespørselen bør også inngå i 

utredningen. Til orientering inngikk Geitmyra matkultursenter en 20-års leiekontrakt med 

kommunen i 2009. De disponerer Geitmyren gård på Nordre Gravlund (eid av Kulturetaten) 

samt en parsell i Geitmyra skolehager. Finansiering og drift av matkultursenteret sikres 

gjennom midler fra bl.a. private og offentlige aktørers kjøp av undervisningstjenester.  

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) ber om at Bymiljøetaten sender ferdigstilt 

rapport innen 01.oktober 2016. 
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Inger-Anne Ravlum 

kommunaldirektør 

Rolf Terje Hårberg 

seksjonssjef 
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