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VEDRØRENDE VIDERE UTVIKLING AV GEITMYRA SKOLEHAGE OG ENDREDE
FORUTSETNINGER FOR GAVEMOTTAK - BESØKSDRIVHUS I REGI AV GEITMYRA
MATKULTURSENTER
Vern-Geitmyra- aksjonen viser til brev fra Bymiljøetaten (BYM) til Byrådsavdelingen for miljø
(datert 5.6.18; arkivkode 56; ref. 16/11323-20) vedrørende endrede forutsetninger for
gavemottak – besøksdrivhus Geitmyra matkultursenter. I brevet vises det til bestilling i brev fra
MOS av 06.06.2017 - «Geitmyra skolehager – oppfølging etter byrådsbehandling» - der MOS
ber BYM om å utforme det kontraktsmessige og prosessuelle for mottak av et besøksdrivhus i
gave fra Geitmyra matkultursenter. Bakgrunnen for brevet fra Bymiljøetaten er at de
forutsetningene som Byrådet har stilt for å motta besøksdrivhuset i gave fra Geitmyra
matkultursenter viser seg ikke å kunne oppfylles. BYM skriver:
Geitmyra matkultursenter (GM)har nå opplyst, i mail av tirs 29.05, at Sparebankstiftelsen som GM
får tilskuddet til drivhuset fra, nå sier nei til at kommunen overtar (og leier ut) drivhuset. Dette er
en endring i forhold til de signalene som tidligere har blitt gitt av Sparebankstiftelsen. For
Sparebankstiftelsen er det et grunnleggende prinsipp at gavemottakeren (Geitmyra
matkultursenter) er den som får og eier drivhuset og sørger for at det fylles med aktivitet. Det er
ikke lenger aktuelt at Oslo kommune mottar et drivhus i gave.

Vern-Geitmyra- aksjonen er forundret over at ikke Sparebankstiftelsens krav for tildeling av
midler til besøksdrivhuset har blitt vektlagt mye tidligere i prosessen i og med at disse har vært
kjent i lang tid. Allerede i juni 2017 presiserte gavesjefen i Sparebankstiftelsen i en epost til
Tore Faller – leder for Oslo kommunale skolehager - at Sparebankstiftelsen ikke legger seg opp i
hvor besøksdrivhuset plasseres fysisk «så lenge det er Geitmyra matkultursenter som har
eierskapet til prosjektet.» Ledelsen for Matkultursenteret må ha kjent til disse føringene helt
fra de mottok midlene fra Sparebankstiftelsen, og Vern-Geitmyra- aksjonen har derfor advart
mot Andreas Viestads lovnader om å gi drivhuset i gave til kommunen under forutsetning av at
det blir plassert i Geitmyra skolehage. At Matkultursenteret, ifølge Bymiljøetatens brev, først i
epost av 29.05.18 – like før kontraktsinngåelse - opplyser om Sparebankstiftelsens
gavetildelingskriterier, tolker vi som et forsøk på å drive saken så langt at den blir irreversibel.
Ifølge brevet fremstilles det i tillegg som om Sparebankstiftelsen har endret sine signaler til
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gavemottakeren (Matkultursenteret) og nå sier nei til at kommunen overtar drivhuset. Dette
kan – med bakgrunn i den tidligere siterte eposten fra gavesjefen - umulig kan være riktig.
Andreas Viestad og Geitmyra Matkultursenters planer om å etablere besøksdrivhuset i
Geitmyra skolehage er ledd i en større plan kalt «Geitmyra Byhage». Vern-Geitmyra- aksjonen
har i flere møter og brev til byrådsavdelingene uttrykt sterk skepsis til å gi en privat aktør som
Matkultursenteret anledning til å drive konkurrerende virksomhet til kommunens eget
skolehagetilbud til Oslo-skolene. Som vi tidligere har påpekt, er Viestad og Matkultursenterets
planer ikke et resultat av et samarbeid med verken skolehageledelsen eller noen av de andre
mange aktørene som driver aktivitet i Geitmyra skolehage. Heller tvert imot – planene har vi
fått kjennskap til gjennom tilgang til aktuelle dokumenter i kommunens postjournal.
For ganske nøyaktig ett år siden mottok Vern-Geitmyra- aksjonen svar på våre henvendelser til
byrådsavdelingene fra tidligere OVK-byråd Tone Tellevik Dahl (brev datert 3.7.17; arkivkode
175; saksnummer 201601002-48) der hun – på byrådslederens og flere byrådsavdelingers
vegne - svarer slik på vår bekymring knyttet til Matkultursenterets planer:
Som du også vil se av brevet (oppdragsbrev til Bymiljøetaten – min tilføyelse) 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.

Som det fremgår av Bymiljøetatens brev, ønsker Geitmyra matkultursenter fortsatt en løsning
der deres drivhus plasseres på Geitmyra, og der Matkultursenteret både eier drivhuset og leier
grunn på samme plassering som drivhuset som skulle gis i gave til kommunen var foreslått. Som
BYM påpeker er en slik avtale om tomtefeste i strid med de politiske signalene som er gitt av
Byrådet - både i oppdraget til BYM og i brevet til Vern-Geitmyra- aksjonen.
Vern-Geitmyra- aksjonen støtter derfor fullt opp om Bymiljøetatens forslag om å undersøke
egnede tomter til Geitmyra matkultursenters drivhus andre steder i kommunen, der
konfliktnivået er lavere. Vi støtter også helhjertet opp om anbefalingen fra Bymiljøetaten om at
Oslo kommune i egen regi bygger et nytt drivhus / besøksdrivhus i Geitmyra skolehage. Vi er
imidlertid sterkt imot en løsning der det utlyses en konseptkonkurranse for bruken av
drivhuset. For et rød-grønt byråd som av-privatiserer en rekke andre virksomheter mener vi det
er av avgjørende betydning at kommunen selv utvikler og drifter skolehagesatsingen i Oslo
fremfor å legge til rette for at private aktører etablerer konkurrerende virksomhet til
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skolehagens eget tilbud til skoler og barnehager. Vi har i den forbindelse foreslått å etablere
Geitmyra skolehage som et KOMMUNALT kompetansesenter for økologi og
skolehagevirksomhet.
I likhet med Vern-Geitmyra- aksjonen ønsker skolehageledelsen sterkt at det skal satses mer på
kommunal skolehagedrift. Da er det behov for å øke bemanningen ut over den ene stillingen
som i dag eksisterer. Skal man få flere skoler og barnehager til aktivt å bruke skolehagen,
forutsetter det flere kvalifiserte ansatte som kan veilede elever og lærere i felt når de kommer
til skolehagen for å dyrke. I og med at Geitmyra skolehager driftes både av Bymiljøetaten og av
Utdanningsetaten burde det være et felles anliggende å bemanne opp området med både
gartnere og pedagogisk personale.
For Oslo som miljøhovedstad vil et godt utviklet kommunalt skolehagetilbud utgjøre et svært
positivt forbilde for andre byer. En satsing på kommunal skolehagevirksomhet vil dessuten
være svært viktig sett i lys av de nye læreplanene som skal iverksettes i 2020. Ikke minst vil de
mangfoldige aktivitetene skolehage har å tilby være sentrale og viktige for realiseringen av de
gjennomgående temaene bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.
Vern-Geitmyra- aksjonen ber – med utgangspunkt i de endrede forutsetninger for gavemottak om en bekreftelse på at det ikke lenger er aktuelt for kommunen å tillate en plassering av
Geitmyra matkultursenters besøksdrivhus i Geitmyra skolehage. Vi imøteser i tillegg en sterkere
kommunal satsing på skolehage og vil gjerne bidra konstruktivt til en slik utvikling.
Med hilsen
Signe Kalsnes
Vern-Geitmyra- aksjonen
Kontaktadresse:
Signe Kalsnes
Stockflethsgate 50, 0461 Oslo
Mobil: 9168 4546 / e-post: signe.kalsnes@nmh.no
Kopi til:

Byrådsavdeling for byutvikling
Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
Byrådsavdeling for næring og eierskap
Byrådslederens kontor
Utdanningsetaten
Bymiljøetaten
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